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KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCUAri'EN
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Voorzitter: de Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.
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Ingekomen stukken, p. 536.

P. VAN RoMBiTRGH cn W. VAN DoRSSEN : „Ovcr clc eenvoudigste Uoohvatcrstof mot twee ge-

conjugeerde systemen van dubbele bindingen, het 1.3.5 hcxatiiëen", p. 536.

L. VAN Itallie: „Over bloedkatalasen". f Aangeboden door de Heeren C. A. PyKHLHARiNG

en i". A. F. C. Went), p. 540.

L. VAN Itallie: „De ditïerenticenng van eiwithoudende lichaanisvuchten". (Aangeboden door

de Heeren C. A. Pekelharing en F. A. F. C. Went), p. 545.

.T. V. VAN UER Stok: „Ovcr frequentiekrommen van barometerstanden", p. 548.

W. IvAPTEVN : „Over liet (jnotient van tivee opvolgende BESSEL'sche functiën", )). 5G2.

A. Smits : „Over de verborgen evenwichtcn in de ^a'-doorsneden onder het eutektische punt".

(Aangeboden door de Heeren H. W. Bakhuis Uoozeboom en J. D. van der Waals), p. 564.

(Met e'e'n plaat).

A. Smits: „Over de verschijnselen die optreden, wanneer de plooipuntskromme de drie-

phasenlijn van een dissoeicercnde binaire verbinding ontmoet''. (Aangeboden door de Heeren

H. W. Bakiiuis Roozeboo.m en J. D. van der Waals), p. 568. i'Met e'én plaat)

L. J. J. MusKENS: „Anatomisch onderzoek omtrent kleinhersenvcrbindingen". (2de Jlide-

deeling). (Aangeboden door de Heeren C. Winkler en L. Bolk), p. 575.

H. A. Lokentz: „De absorptie- en emissiebanden van gasvormige lichamen" 'U), p. 577

J. J. V.1N La.\r: „Over het verloop der spinodale en plooipuntslijnen bij binaire niengs l- van

normale stoffen". (3de Mededeeling). (Aangeboden door de Heeren H. A. Louentz en H. W.
Bakhuis Uoozeboom), p. 582. (Met ee'n plaat).

O. Postma ; „Iets over de grootheid i? in Boltz.mann's : Vorlesungeii übcrGastheorie". (Aan-

geboden door de Heeren H. A. Lorkntz en J. D. v.vn dek Waals), p. 504.

Aanbieding van boekgeschenken, p. 595.

Errata, p. 595.

Het Proces-Verbaal der vüri}>e vergadering wordt gelezen en

goedgekeurd.
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Ingekomen is :

1°. Bericht van den Heer J. C. Kapteyn dat hij verhinderd is

de vergadering bij te wonen.

2°. Missive van het Comité \'Oor het 6'= Internationale Congres

voor toegepaste Sclieiknnde in April 1906 te Rome te houden, ter

begeleiding van het Reglement en Pi'ogi'amma \oor dat Congres,

tevens inhoudende het verzoek dat de Akademie zich op dat Congres

zal doen vertegenwoordigen.

De Heer Hoogewerff stelt zich beschikbaar om de Akademie te

vertegenwoordigen onder voorbehoud dat zijn gezondheid zulks zal

toelaten.

3°. Circulaire ter begeleiding van een „Projet d'une exploi'ation

sjstématicpie des régions polaires par H. Arctowski".

Ter kennisneming van de leden beschikbaar gesteld.

4". Uitnoodiging van de Royal Geographical Society of Austra-

lasia te Brisbane voor deelname aan de 21*"= jaarvergadering ter

hertlenking van de oprichting der Vereeniging in de laatste week

Aan de maand Juni 1906 Ie Brisbane te houden.

Zal met een brief beantwoord worden.

5°. Brief van de Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien,

bericht gevende dat de eerstvolgende vergadering van het Comité

der Internationale Associatie der Akademiën zal gehouden worden

op 30 ïMei 1906 en volgende dagen, met verzoek om opgaaf van

de namen der gedelegeerden dezer Akademie.

O]) voorstel van den Voorzitter besluit de Afdeeling zich op die

vergadering niet te doen vertegenwoordigen.

Scheikunde. — De Heer F. v.\n Romburgh doet, ook uit naam

van den lieer W. v.\n Dorssen, eene mededeeling „Orer de

eenvoudigste hoolu'aferstof met twee geconjiigeeirk' systemen

van duhhele hindinyen, het 1.3.5 hexatriëen"

.

Door Tii,i)EN ') is in 1878 de liyi)0lhcse o])gcsteld, dat de tcrpeneu

derivaten zonden zijn van een koolwaterstof van de formule:

ClI, = CH — CH = CIl — CH rrr CH,.

Kkanchimont spi'ak in de zilling van 28 Ang. 1878 der As.soc. fi-anc.

') Journ. clicm. Soc. 1878. p. 80.
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pour l'avrtiic des Sciences te Parijs dezelfde inceiiiiig uit en gaf als een

der methoden volgens welke deze koolwaterstof welliclit (e verkrijgen

zou zijn, het onttrekken van de beide chloratonien aan acrolëine-

chloride aan. De pogingen, vele jaren geleden door een van ons

(v. R.) gedaan, om die \'erbinding langs dezen weg te bereiden leidden

niet tot het doel. De onderzoekingen op het gebied der tei'penen, welke

later met zekerheid tot de nitkonist voerden, dat men bij deze stoffen

met cyclische verbindingen te doen lieeft, deden bovengenoemde

koolwaterstof weer op den achtergrond treden.

De beschouwingen van Thiele over geconjugeerde systemen van

dubbele bindingen en de onderzoekingen waartoe deze aanleiding

gegeven hebben, alsmede de studies over de aliphatische terpenen

myrceen en ociraeen, koolwaterstoffen waarin door verschillende onder-

zoekers de aanwezigheid van drie dubbele bindingen is vastgesteld,

hebben onze aandacht op nieuw gevestigd op het 1.3.5 iiexatriëen,

omdat het de eenvoudigste koolwaterstof zou voorstellen, waarin drie

dubbele bindingen \'Oorkonien, welke tevens twee geconjugeerde

systemen vormen.

Vroeger reeds is door een \an ons (v. R.) er op gewezen, dat

een van de methoden, die tot de gewenschte verbinding zon kunnen

voeren, is de inwerking van metalen op 3.4 dichloor-1.5 hexadiëen.

De onderzoekingen van Griner ') hebben de analoge broomverbin-

ding, die door inwerking van phosphortribromide op s. di\'inylglycol

ontstaat, leeren kennen. Wij hebben deze stof, volgens Griner's

voorschrift bereid, met metalen behandeld, maar konden er nog niet

in slagen langs dien weg de gezochte koolwaterstof te bereiden. Er

stond echter nog een andere weg open om tot ons doel te geraken

en wel door uit te gaan van het s. divinylglycol zelve en dit om
te zetten in een mierenzuren ester.

Zooals bekend is geven de forniiaten Aan meerwaardige alkoiiolcn,

waarin zich een OH-groep en een mierenzuurrest aan twee met elkaar

verbonden C-atomen bevinden, bij verhitting, onder uittreding van kool-

zuurgas en water, onverzadigde verbindingen. Het lag nu voor de

hand het monoformiaat van het divinylglycol te bereiden. We traciitten

dit te doen door liet glycol met oxaalzuur te verwarmen, waarbij

echter in hoofdzaak slechts bruine, tot verder onderzoek weinig uit-

lokkende verbindingen ontstonden. Door voorzichtige behandeling

met niierenzuur kon echter gemakkelijk het diforniiaal verkregen

worden (zie Verslag vorige zitting).

Om dit nu in de koolwaterstof om te zetten werd eene reactie

1) Aun. il. Ghim. et cl. IMiy.s, [d] 26 11892) p. 305.

36»
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toegepast, die een van ons vroeger gebruikt heeft om nit het

diformine van glycerine tot allylalkohol te komen en welke bestaat

in het verhitten dier verbinding met glycerine.

Inderdaad geeft nu ook een mengsel van het diformiaat van divinyl-

gljcol met het glycol, bij langzame verhitting, eerst op 165° en lang-

zamerhand hooger tot ruim 200", onder ontwikkeling van koolzuurgas

(waarbij eenig kooloxyde) een twee lagen vormend distillaat, waar\an

de bovenste uit een koolwaterstof bestaat.

Het triformiaat van glycerine, dat, evenals het diformiaat van

divinylglycol, zich bij eenigszins snelle verhitting bij de gewone

drukking zonder noemenswaardige ontleding laat distilleeren, wordt

zooals een van ons (v. R.) onlangs vond, bij langdurige verhitting

op een temperatuur, die een weinig onder het kookpunt ligt, ont-

leed en geeft dan dezelfde ontledingsproducten als hel diformine van

glycerine.

Verhit men nu het diformiaat van s. divinylglycol op 165^ en laat

men de temperatuur zeer langzaam stijgen dan neemt men gas-

ontwikkeling waar, terwijl er een vloeistof, die in den ontvanger

twee lagen vormt, overgaat. Ook hier bestaat de bovenste laag uit

eene koolwaterstof, die identisch is met de bovenbedoelde.

De reactie laat zich waarschijnlijk 't eenvoudigst verklaren door

aan te nemen, dat het diformiaat een weinig monoformiaat bevat,

hetgeen zich in den gewenschten zin splitst onder vorming van

water, dat op zijn beui't weer monoformiaat uit het diformiaat doet

ontslaan. Men houdt ten slotte een uit glycol (resp. polyglycolen)

bestaand residu en vindt in het distillaat, behalve water, ook eenig

mierenzuur, terwijl de zich ontwildielende gassen uit kooldioxyde

en kooloxyde bestaan.

De laatst beschreven methode schijnt betere opbrengst te geven

dan de eerste.

De gevormde koolwaterstof wordt afgescheiden en gedistilleerd,

waarliij men liet lol 95° overkomende opvangt. Dan droogt men ze

met ecu stukje kali, dat tevens sporen mierenzuur wegneemt, en

liaalt ze een |)aar maal over natrium over.

Zij vormt dan eene klenrlooze, zwak stekend riekende, sterk

Jiciilbrekende vloeistof, die zich aan de lucht langzaam schijnt te

oxydoeren. Hel kookpunt lag van 77°—82°, de hoofdfractie kookte

van 78',5—80' (gccorr. ; bar. 766 m.m.)

De analyse en de dampdichlheid ervan gaven waardeu, die voeren

tot de samenslclling: C, H„.

\'oor de physische conslanteu der huofdfraclic werd gevonden :



( 539 )

Spec. ge\v.,„ 0,7565

nj,,, 1.49856.

Berekent men niet deze gegevens, met behulp van de formule

van LoRENTZ

—

Lorenz, de mol-retVactie dan vindt men AfR = 31,03,

terwijl voor C^U^, aannemend dat de koolwaterstof drie dubbele bin-

dingen heeft, met gebruikmaking van de door Coxr.vdy ') gegeven atoom-

refracties en het increment \ oor de dubbele binding, ^fR = 28.53

gevonden wordt.

Opvallend is het, 2,5 bedragende, verschil tusschen de berekende

en de gevonden mol. refractie. Zulke verhoogingen komen volgens

Brühl ') steeds bij stoffen met geconjugeerd systeem van dubbele

bindingen voor. Bij het aliphatisch terpeen ocimeen vindt men eveneens

eene (1.76 bedragende) afwijking, <lie bij liet allo-ocimen een buiten-

gewoon hoog bedrag bereikt ').

Wat de structuur-formule der verkregen koolwaterstof aangaat,

hare vorming uit: CH„=:CH=CH—CH—CH^CH,
1 I

OH OH
door eliminatie der beide OH-groepen, met behulp \an het mieren-

zuur, wijst er op, dat deze zal zijn :

CH,=CH—CH=CH—CHr=CH,
en zij dus werkelijk het 1.3.5-hexatriëen zal voorstellen.

Een blik op deze formule doet zien, dat zij in twee geometrische

isomeere vormen zal kuiuien optreden en wel in cis- en transvorm ^)

:

CH,r=CH—CH CH,=CH—CH
II

en
II

C,H=CH—CH HC—CH=CH,.
Neemt men met ïhiele *) parliëele \alenties aan dan ware de

formule van liet 1,3.5 he.vatriëen te schrijven :

Cn,=CH^CH=CH03H=CH,

1) Zeitsclir. physik. Chein. 3, 22G.

-I B.B. 38, 768.

•') G. J. Enklaar, Acad. Procfsciir. 1905. Zie daar ook do liteialuur ovei- het

onderwerp, blz. 87.

') Wellicht is de onderzochte koolwaterstof een mengsel van beide. Bij het

fractionneeren kon, behalve de iioofd fractie, een van 77.5°— 78°.5 kokende voorloop

(s. gf.i.j 0.7558, noio 1.494 31R 30.S) en een van 80"—82' kokende naloop (s.gi.io

0.7584, tiDio 1.503, MR 31.2) verkregen worden. Een onderzoek op ruimer scha-al

zal, naar wij liopen. leeren wat hiervan is.

5) Ann. 306. 91.
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Ku nemen onverzadigde koolwaterstoffen met een geconjugeerd

systeem, bij reductie met absolnten alkohol en natrium, gemakkelijk

waterstof op. Bij reductie van onze koolwaterstof ware dan in de

eerste plaats te verwachten het 2.4 hexadiëen, hoewel het ontstaan

van andere hexadiëenen a priori niet is uit te sluiten. In het 2.4 hexadiëen

CH, — CH =: CH — CH = CH — CH„ heeft men dan echter weer

eene verbinding met één geconjugeerd svsteem welke vei'der gehj-

dreerd zou kunnen worden tot hexeen 3.

Inderdaad neemt onze koolwaterstof, indien zij in kokenden abso-

lnten alkohol niet natrium behandeld wordt waterstof op. De studie

der daarbij gevormde verbinding (resp. verbindingen) wordt door

de tegenstrijdige opgaven, welke men in de literatuur over de hexa-

diëenen aantreft niet vergemakkelijkt. Eene volgende mededeeling

zal over deze reactie, evenals over de oorspronkelijke koolwaterstof,

welker structuur wij nog langs andere wegen zullen trachten te

bepalen, uitvoeriger handelen. Hier zij nog meegedeeld, dat met broom

een bij 89—90° en een bij 115° smeltend broomadditieproduct

bereid is.

rtrecht, Org. Chem. Lab. d. üniv.

Physiologie. — De heer Pekelharing biedt eene mededeeling aan

van den Heer L. van Italije : „Ocer bloedkatalasen"

.

(Mede aangeboden door den Heer F. A. F. G. Went).

De door Thénakd gedane ontdekking, dat bloedflbrine de eigen-

schap bezit waterstofperoxyde te ontleden, is door Schöxbein (./ö«/;'«..

f. prakt. Chemie 89, 22) ook tot gedefibrineerd bloed uitgestrekt.

Zij heeft o. a. j)ractische toepassing gevonden bij het gerechtelijk

onderzoek oji liloedsporen en is van wetenschappelijken kant her-

haaldelijk voorwerp van veelzijdig onderzoek geweest. Een samen-

vattend referaat gaat vooi-af aan de eigen onderzoekingen van G.

Senter {Das Wasserstofsiiperoxyd zersetzende Enzym des Blutes.

Zeitsckr. f. physik. Chemie 44 [1903] 257—318) naar wiens arbeid

dus verwezen kan worden. Sentek geeft den naam llueiiKise aan

het door hem uit l)loed afgescheiden enzym, terwijl ik mij liever

van den door Loew {Catalase, A new enzym of general occurence,

Report N'. 68 U. S. Depart. of Ayricultiire. Washington) gegc\-en

naam Katalrtse zal bedienen.

Of^cliooii de kalalascn algenieeu iii hel planlcn- cii (liereurijk zijn
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verspreid en hieronder die enzymen moeten worden verstaan, welke

in staat zijn H^O., in zuurstof en water te splitsen, is het niet gelukt

een dezer lichamen in zuiveren staat af te scheiden. Niettegenstaande

verschillende verschijnselen er op wijzen, dat er meer dan een kata-

lase (afgezien van Loew's «- en j^-variëteiten) bestaat is hunne onder-

scheiding tot nog toe niet mogelijk geweest.

De volgende mededeeling levert een nieuwe bijdrage tot de eigen-

schappen der bloedkatalasen, die wellicht tot eene dillerentieering

der katalasen kan leiden en althans gelegenheid geeft de katalasen

van een aantal dieren in twee groepen te splitsen.

Aan den Heer C. J. Koxing te Bussnm dank ik de mededeeling,

dat menschenbloed in de verdunning 1—1000 gedurende '
,., uur bij

63° verwarmd, nog steeds een hoeveeliieid katalase bevat, terwijl

rnnderbloed onder dezelfde omstandigheden gehouden na ',., uur geen

katalase meer blijkt te bevatten. Gebrek aan tijd verhinderde genoem-

den heer verder op de zaak in te gaan, zoodat hij mij de bewerking

van dit onderwerp overliet.

Het inactief worden der bloedkatalase bij verhitting is door Senter

(/. c. bh. 293) voor rnnderbloed onderzocht. Bij die onderzoekingen

is gebleken, dat bij 65° een verdunde bloedoplossing hare werkzaam-

heid in 15 minuten geiieel verliest, dat de ontledingssnelheid bij 55°

aanzienlijk geringer is en dat de oplossing, na 3 uur bij 45° verhit

te zijn, nog 60 pCt. van het oorspronkelijk aanwezige katalytische

vermogen bezat.

Voorts bleek, dat het inactief worden niet evenredig is aan de

aanwezige hoeveelheid van het enzym, doch dat dit \erschijnsel met

constante snelheid plaats vindt.

Het kwam mij nuttig \oor om het waargenomen verschijnsel ten

opzichte van een aantal bloedsoorten ') nader te onderzoeken en

tevens na te gaan of de katalase-reactie dienstbaar kon gemaakt

worden aan de onderscheiding van bloedsoorten.

Methode van onderzoel.'. Van de verschillende bloedsoorten worden,

in de verdunning 1— 1000, 5 cM.' gedurende 7» "ur op 63'' ver-

warmd, dan op 15° afgekoeld en met 3 cM.' van een 1-procentige,

neutrale waterstofperoxyde-oplossing gemengd.

Het mengsel wordt in gistingsbuisjes gebracht zooals die toepassing

vinden bij het onderzoek van urine op glucose. Bevat het mengsel

1) Voor het mij verschaffen van bloedsoorten ben ik danlc verschuldigd aan de

heeren W. G. Schimmel en M. Cï. de Bruin, leeraren aan 's Rijks veeartsenijschool

te Utrecht en aan Dr. J. Büttikofer, directeur van de Rotterdanisclie Diergaarde.
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nog katalase dan begint binnen weinige mimiten de zunrstof-ont-

wikkeling, zoodat door het optreden van dit gas de al of niet-

aainvezigheid der katalase wordt aangednid.

Aldus onderzocht bleek het bloed van nienschen en apen (Macacns

cynomolgns), na verwarming ged arende een half uur op 63'', nog

katalase te bevatten, terwijl het bloed van paarden, runderen, var-

kens, geiten, schapen, konijnen, cavia's, ratten, hazen, kippen, duiven,

visschen (bot) en kikvorschen, na de beschreven behandeling, niet

meer met H, O, refigeerde, althans binnen 3 uur geen zuurstof daar-

uit afsplitste.

Xu bevat het bloed van sommige dezer dieren slechts weinig

katalase, doch is dit lichaam in de lever in grootere hoeveeliieid

aanwezig. Volgens Battelij en Stern [Com^it. rendus 138 [1904],

923-924) levert 10 niG. bloed van een kik\'orsch in 5 minuten, bij

inwerking op 1 procentig H^Oj, 7,5 cM.' zuurstof, terwijl een even

groote hoeveelheid van de lever, in dienzelfden tijd 295 cM.' zuur-

stof doet vi-ijkomen.

De lever van een kikvorsch werd daarom met gezuiverd zand

tijngewreven en het zoo verkregen mengsel met water geschud.

Een druppel \an het afgegoten vocht riep in H^ 0.,-oplossing een

storn)achtige ontwikkeling van O te voorschijn. Werd 5 cM.' der

vloeistof gedurende '/, uur op 63' verwarmd, dan had zij het ver-

mogen om H, Oj te ontleden geheel verloren, zoodat ook bij oor-

spronkelijke aanwezigheid eener aanzienlijke katalytisclie kracht, de

opgegeven tijd xoldoende is om die kracht verloren te doen gaan.

Ten einde een inzicht te verkrijgen in de snelheid waarmede de

katalase hare werkzaandieid verliest heb ik bij eenige bloedsoorten

de \-olgendc methode van onderzoek in practijk gebracht.

In een aantal reageerbuizen werden telkens 5 cM.' der bloedop-

iossing (1 — 1000) gebracht; de buizen met haren inhoud werden

gedurende zekeren tijd, afwisselend van O—110 minuten, in den

thermostaat op 63" verwarmd, dan op 15'' afgekoeld en mot 10 of

20 cM.' eener 1 procentige H, Oj-oplossing gemengd. Nadat de

inwerking gedurende l'/i uur bij 15~ had plaats gevonden werd de

katalytisclie werking onderbroken door toevoeging van 10 cM.' ver-

(biiid zwavelzuur en de hoeveelheid niet ontleed vvaterstofperoxjde

terstond teruggetitreerd met '/lo N. Kaliumpermanganaat-oplossing.

Terwijl de niet verwarmde bloedojjlossing de hoeveelheid II, O, leert

kcmieii, die door 5 inG. van de betrokken bloedsoort wordt ontleed,

k(tii aUiiis op een willekeurig tijdstip worden nagegaan in iioe verre

de kalalylisdie werking door de verwarming verzwakt was geworilen.
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Wel zal bij ileii aangewenden coneentratiegraad een oxydatie van

den l<ataljsator door het H, O, kunnen intreden (Senter l.c. 279),

doch waar het hier niet in de eerste plaats te doen was om absolute

cijfers te verkrijgen, meende ik de voordeelen, die door grootere

concentratie geboden worden, niet te moeten \erwerpen.

In de hieronder geplaatste tabel zijn de uitkomsten mijner onder-

zoekingen neergelegd, terwijl de graphische voorstelling daarvan een

meer overzichtelijk beeld geeft.

Eigenaardig is het, dat ook hier weer evenals bij de ÜHLENHUTH'sche

bloedproeven en de proeven van Neisser en Sachs [Berl. Min.

Wodu'iisclir. 19Ü5 N". 44) de bloedsoorten van naverwante dieren

(niensch en aap) een betrekking vertoonen ten opzichte van het

katalytisch vermogen, zoowel wat betreft de absolute kraciit, als den

meerderen weerstand tegen temperatuursverhooging.

Uit deze onderzoekingen meen ik te mogen afleiden dat de kata-

lasen bij verschillende diersoorten voorkomende, niet identisch zijn.

Wel strekken zich mijn eigen waarnemingen slechts uit over enkele

individuen der verschillende diersoorten, doch uit mededeelingen van

Batelli en Hai.ife {Soc. hiol. 57 [1904] 264) is reeds gebleken, dat

dezelfde organen bij dieren van dezelfde soort meestal tamelijk gelijke

hoeveelheid katalase bexatten en dat deze hoeveelheid noch in be-

trekking staat tot de lichaamstemperatuur, noch tot de stofwisseling.

Ter verduidelijking ^an het katalytisch vermogen der door mij

kwantitatief onderzociite bloedsoorten moge hier een klein overzicht

volgen.

Hoeveelheid :uurs(o/ in cM.' (tV—7G0 niM.) verhvegen bij inirer-

kimj van i c}[.^ hJoed op een 1 pet. Ojdon.'iing van H^ O .

Menscli 710

Aap 706

Paard (venen s) 288

Paard (arteriëel) 438

Rund 136

Geit 58

Duif 4
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Aantal milligrammen ih Oj ontleed door

vijf milligram van verschillende bloedsoorlen,

nadat deze in verdunning 1 -1000 gedurende

een zeker aantal minuten bij 63° verwarmd

vyerden.

es <)0 95 /oo "5 ^.0

Mcnschenbloed.

Apeubloed.

Paardenbloed(arteriëel).

Paardenbloed (veneus).

»,.*Kunderbloed.

Geiteubloed.

*.,.»Duivenbloed.

Utrecht, December 1905.

Physiologie. — De Heer Pekelhaking hiedt een mededeeling aan

van den Heer L. van Itai.lie: „De di(f'erentieenmi van

eiwithoudende Uchaniusvochten"

.

(Mede aangeboden door den Heer P. A. F. C. Went").

Voor de opsporing van bloed, sperma en andore eiwithoudende

lichaamsvochten wordt reeds lang gebruik gemaakt van het ver-
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schijnsel, dat zelfs sporen van deze stoffen in staat zijn waterstof-

peroxyde te ontleden.

Brengt men een druppel waterstofperoxyde-oplossing op een voor-

werp waarop bloed of sperma is ingedroogd, dan wordt, zelfs bij

aanwezigheid van sporen bloed of sperma, gasontwikkeling waarge-

genomen, die bij bloed-aanwezigheid tot scluiimvorming kan aanleiding

geven. Daar de proef reeds met enkele vezels genomen kan worden

en de zuurstofafsplitsing onder den microscoop kan worden gevolgd,

heeft zij mij in vele gevallen bij onderzoekingen ten behoeve

der Justitie goede diensten bewezen bij het vooronderzoek. Blijft

daarbij n.1. de zuurstofontwikkeling uit en is het voorwerp waarop

de verdachte vlekken voorkomen niet aan een temperatuur hooger

dan 65° blootgesteld geweest, dan kan uit het niet intreden der

reactie besloten worden tot de afwezigheid van bloed en sperma.

Het lag voor de hand, dat ik de uitkomsten der in de vooraf-

gaande verhandeling beschreven proeven, ook getracht heb dienstbaar

te maken aan de ondersclieiding van menschen- resp. apenbloed van

het l)loed van andere diersoorten. Niet ieder is in het bezit van het

ÜHLEXHiTSche serum of van de sera door Neisser en Sachs (Berl.

Min. Wochenschr. J905, No. 44) voor de anticomplementaire werking

aanbevolen, terwijl het daarenboven voor de Justitie van groote

waarde kan zijn binnen enkele uren de zekerheid te hebben, of

bloedvlekken, op eenig \oorwerp voorkomend, al dan niet van men-

schenbloed afkomstig zijn. (In onze streken kan men natuurlijk

ai)enbloed in den regel buiten beschouwing laten).

Het is nu inderdaad mogelijk met behulp der katalasewerking,

ook in oudere vlekken de aanwezigheid van het bloed van den

mensch (resp. van deii aap) aan te toonen. Op den voorgrond staat,

dat door een voorafgaand microscopisch, chemisch of spectroscopisch

onderzoek de aanwezigheid van bloed is bewezen, omdat ook andere

lichaamsvochten (sperma, melk) de katalase-reactie te voorschijn

roepen.

De methodiek van het onderzoek is eenvoudig. Bevinden zich de

verdaciite l)loedsporen op een of ander weefsel, dan wordt een stukje

daarvan met water bij gewone temperatuur uitgetrokken en het

nitlreksel in twee deelen gesplitst. Het cene deel wordt met een 1 pet.

waterstofi)croxyde-oplossing gemengd en het mengsel in een gistings-

buisje overgebracht. Het andere deel wordt een '/a ""i" '" <^cn water-

bad op 63° verwarmd, dan op 15° afgekoeld en, na menging met

H,0,-oplossing, eveneens in een gislingsbuisjc gebracht. Scheidt zich

in l)eide buisjes binnen enkele uren zuurstof af, dan mag besloten

worden lot de aanwezigheid van menschen- (rcs]). a]»en-) bloed; de
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hoeveelheid zuurstof in het tweede buisje is natuurlijk geringer

dan die in het eerste buisje. Bij aanwezigheid van werkzame katalase

begint de afscheiding van zuurstof spoedig na de vermenging om na

enkele uren afgeloopen te zijn.

Heeft zich daarentegen alleen in het eerste buisje zuurstof verza-

meld en vertoont het tweede buisje geen gasafscheiding, dan blijkt

daaruit, dat de kataiase door de verhitting op 63°, gedurende een

half uur, onwerkzaam geworden en dat het verdachte bloed niet

van mensch of aap afkomstig is.

Ik iiad gelegeidieid deze proeven toe te passen op versche bloed-

\lekken van nienscli, hond, rund en paard en op bloedvlekken op

linnen, uit het jaar 1903, afkomstig van menschen, runderen, paarden,

geiten en \ arkens. De oude bloedvlekken gaven dezelfde uitkomsten

als het versche bloed.

Beschikt men over meerdere bloedvlekken, dan kan men het

verloop der reactie eenigszins kwantitatief vervolgen door n.1. een

grootere hoeveelheid uittreksel met water te bereiden, dit te verdeelen

in deelen A'an 5 cM'., deze in reageerbuizen gedurende verschil-

lende tijden op 68° te verwarmen en, zooals in de voorafgaande

verhandeling is aangegeven, met H^O, te behandelen en te titreeren.

Het eigenaardige xerloop der reactie, graphisch uitgedrukt, levert

dan wel geen voorstelling van de absolute hoe\eelheid van de

aanwezige kataiase, doch is zóó kenmerkend, dat menschen- (en apen-)

bloed ook in gedroogden toestand zeer gemakkelijk \an dat eener

andere diersoort kan ^vorden onderscheiden.

Dat de katalase-reactie ook dienstbaar gemaakt kan worden aan de

onderscheiding van vrouwen- en koemelk behoeft wel Jiiet afzonderlijk

te Avorden vermeld.

Koemelk, die Va ""i" op 63° is verwarmd, bezit niet meer de

eigenschap om H^C), te ontleden, een eigenschap die vrouwenmelk

onder dezelfde omstandigheden nog in vrij aanzienlijke mate bezit.

Bij een xrouwenmelk, die ik aan de vriendelijke tussclieukomst

van den hoogleeraar Dr. Koiwer daiüc, \ond ik o. a. de volgende

uitkomsten, waarbij opgemerkt zij, dat ik de inwerking der melk

op de waterstofperoxvde-oplossing in den LuNGEschen nitrometer liet

plaats vinden en na 12 unr het volumen der ontwikkelde znurstot aflas

:

5 cM'. vrouwenmelk niet verhit leverde 24.8 cM'. zuurstof.

5 ,, ,, verhit op 63° ged. 15 min. leverde 18.5 ciP. zuurst.

5 „ „ „ „ „ „ 45 „ „ 7.5 „

5 „ „ „ „ „ „ 60 „ „ 4.0 „

Utrecht, December 1905.
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Meteorologie. — De Heer van der Stok biedt een mededeeling

aan: „Over frequentie-hrommen van barometerstanden"

.

1. Voor het volgend onderzoek is gebriülv gemaakt van de waar-

nemingen van den barometerstand, drie malen daags verricht te Hel-

der van Angnstns 1843 tot Juli 1904, gecorrigeerd voor tempera-

tnnr; liet aantal waarnemingen bedraagt, voor de verschillende

maanden

:

Januari 5673 Juli 5673

Februari 5169 Augustus 5766

Maart 5646 September 5560

April 5490 October 5766

Mei 5673 November 5580

Juni 5490 December 5766

Totaal 67252

Bij de verzameling van dit materiaal zijn de frequenties ingeschre-

ven der barometerstanden, afgerond tot geheele millimeters kwik-

drukking, 't geen der arbeid minder bewerkelijk maakt dan het

groote aantal der gegevens zou doen A'ermoeden. De aldus verkregen

frequentie-getallen zijn voorts vermenigvuldigd met een factor, zoo-

danig dat het totaal aantal voor elke maand gelijk wordt aan 10.000,

zoodat de getallen de waarschijnlijkheid aangeven van het voorkomen

xsm barometerhoogten tusschen de grenzen P-|-0.5 mM. en P—0,5 niM.

uitgedrukt in 10.000'"^ deelen. Daarna is de gemiddelde barometer-

stand berekend en de geheele kromme door eenvoudige, lineaire

interpolatie zoodanig verschoven, dat de nieuwe frequenties overeen-

komen met afwijkingen van de gemiddelde waarde, uitgedrukt in

veelvouden van geheele getallen. Niet alleen wordt door deze be-

werking de volgende arbeid aanmerkelijk bekort, omdat men bij de

berekening van de momenten der tweede en derde orde met geheele

getallen kan wei'ken; maar zij is \olstrekt noodzakelijk wil men,

met eenige juistheid, de scheeftc, d. i. de ongelijke frequentie voor

dezelfde afwijking naar den positieven en negatieven kant, kunnen

l)cpaien. Indien men van /.ulk een reeks de frequenties voor gelijke

afwijkingen bij elkander telt, ongeacht het teeken, dan wordt de

scheefte geëlimineerd, zoodat men de aldus verkregen getallen als

behoorende lot een symmetrieke kromme kan beschouwen (Tabel 1).

Voor deze kromme k.in de constanfe (hestendigheidsfactor) der

normale, cx|ionentieele wel berekend worden en men kan nagaan

in hoeverre de frequenties daarmede overeensicnnnen, dan wei syste-

matische afwijkingen daarvan \ertooiien (Tai>el 11).
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De verschillen der freqiieniics \i)or gelijke afwijkingen van ver-

sciülk'iid leeken vunniMi mw maal vonr de M-heefto (Talid III).

In (Ie drie eerslc taliellcii \iiidl mm. \ (mh- elke niaaiid at'zdiiderlijk,

de aldii.-- ue\orinde sommen en \ei--cliilleM. I )e halve som \aii de

tretallen <ler tabellen I <'ii III lii't'l'i de iie((iieMlie voor de positieve,

het halve \ersehil die \ooi' de ncualiev e afwijkiniieii. De waarden ge-

üeveii \'oor \\ iiilei'. zomer en krnicriiii: /.ijii \ erki-egen door sunicn-

voeuinü' iler in de/.ell'de labellen üeiiCNcii niaandeijfcr'- : /.ij zijn ilns

niet volkomen dezelfde als men verkrijizcn zoii. indien \iior die

seizoenen de l'rei|nenlies iler alpsoliile slanden waren berekend in

plaats \an. zooals hier is uesehied. de som \an de fre(pienlies der

afwijkingen; in tle laal^le is het \ersehil in absolulen sland (jaar-

lijksehe variatie) der maandgemiddelen bniten ile rekening gesloten;

de hierdoor nit!j:eoefeiide invloeil i> echter zeer gering. Tabel I, II)

2. In 'l'aliel IV \indi men liet i'onhaat diM- bo\ en aan.ueduide

bewerking van de frei|iieMties i\ry Tabel I. Ilieiin beibliden ;

.1/
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, <> = . //

1 1
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met (1c normaio ki'omme der eeiivmulige, cxponeiitieele wet : behalve

iii Fohi-iiai-i eii -liili. i-^ // t>moler dan h' : iii Fehi-nari zijn deze fac-

toreii aan elkander ,ü,elijk en is de kromme dus vrij wei normaal,

in .luli is h' ^ //.

( )vei-eenkonisIi^- iiicrmede is de hei-ekendc waarde \an .t in alle

maanden, lielialvt^ de (wee <ienoenule. kleiner dan de werkelijke.

Deze alwijkinuen van ile normale wet zijn 't grootst in {\<i\\ winter,

"t kleinst in de zomermaanden.

Het verdient opmerkinff ilat de verscliilIcMi mei ile normale kromme,

gegeven in Tabel II. in 't algemeen \ an tegengestelden zin zijn als;

die welke bij veri-eweg de meesie foulenreeksen worden aangetroffen

:

terwijl hierbij als regel geldt, ilat ile kleine afwijkingen in grooter

getale \-oorkomen dan de normale wet zon toelaten ('t geen gepaard

gaat met //' > // en berek. .t > n-), vertoont de frequentie-kromme

van ilen barometerstand juist hel omgekeerde Aersehijnsel.

^'roeger (^'ersl. XIA', p. 270) is aangetoond, dat de samenvoeging

\an reeksen met verscliillende bestendigheidsfaotoren, waarbij deze

reeksen met gelijke subfrequentie deelnemen in het geheel, moet

leiden tot getallen die \oor kleine afwijkingen een te groote waarde

geven. Hieruit is de eenigszins paradoxaal schijnende gevolgtrekking

af te leiden, dat eene som van frequentie-getallen als die van baro-

meter-afwijkingen, allen met neijdüece verschillen \oor kleine afwij-

kingen, te zamen genomen tot een resultaat kunnen voeren waarin

die verschillen nul. of zelfs positief zijn.

Zooals uit Tabel V blijkt, vindt men iiulerdaad, indien de (J7252

observaties, te zanieii genomen, aan dezelfde bewerking worden onder-

wor|>eu die tot de uilkomsten der Tabel II heeft geleid, in j. laats vi^ii

negalieve versrliillcu [idsilieve, en (imgekeerd. (Tabel V p. 554).

Deze conclusie i> \aii eenig belang omdat een onderzoek naar de

frequentie van liarnmeier-afwijkingen. waari)ij de vei'schillende maan-

den niel alVjiuderlijk wiu-deii behandeld, kan leiden lol het (-(insta-

leeren \ an n(uniale kronnuen (afgezien \an ik- M'lieefle), terwijl

inderdaad die normalileit niet bestaat en alleen een kunstnuxtig gevolg

is \an 'I bijeenvnegen van lielerogene fre(pientiegelallen.

Op de/.e wijze ziiu b.\ . (lok de boven aangewezen exeeptin-

neele verhdudiui! \ au de luaaudeii Februari en .luli verklaard kunnen
wcirden. als een ^cvdlL; \au de nii»ehieu iii die maanden >lerker

dan gewoonlijk (ipiredende dillerentieering \ an de frequenliekromnien

van den baromelersiand \oor verschillende wiiidriclilingen (barische

wiiidruzen).

Ken tweede opmerking, waarloe deze uitkomsten aanleiding geven.

is (Ie xdigende. Frecpieiilie-geialleu al> die der Tabel I kunnen niel

37«
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TABEL Y.
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l>i' lii'aiitwdordini;- dei- imt'^Ii' \ i-.i.il; \('r('is('Iil ilc lp('|ialiiiii iln-

W aar--cllljllliiUllci(l rciiri- Lirnnl licid '( -|- // waillicrr II cii // (If

iKii-Mialc wi'l \oli;cn i'ii liridi' uim iihcilcn nuat'liaiiki'iijk \aii clk-aii-

(Icr /.ijii.

I>il [iriililrciii ilci- >M|i('r|i(P'-ilic \aii Iwcf rmilcii-w cllrn is reeds

Jicsleld diicir lÏKssl'l. '

). terwijl lalel- d'( >( \i.\|- - eelie alliCIliecilO oplos-

silli;- lieel'l Lieuexeli \(i(ir di' sii|iei| ii i-il ie \ail llleef/lci'c urool Iiedcil.

Hel hhjkl dan dal. al- // de liesteiidi^lieidsraelnr is van ile -eeii-

laire \('|-ailde|-|ijklieid ell dudi' //
,

die del' lliw elidiiic \ aiNalidileil

Wiirdl aaillii'ilnid. mider de aailLielinliieli ci|ider-|e||iiii;i'il. de reslll-

leel-ellde al'w Ijklll^eii wedennii de iiuniiaie Wi'l liKieleii \ nlLlcil lliel

et'11 lie-lelldlt;lieid-raelnr :

VIP -^ h/

l'il de iii Talicl W ucui'Ncii waarden \an // en de vrdeyer uil

niaaiidiiciniddelilen liei-ekciuie waarden \an // kan dus

llh

woi-ilêii l>orokend.

(>iik de lieanlw niiidin^ der iweede \ raa^i lexeri Lieeiie nuieilijk-

liedell .>|..

I >e iiilaali^eniiddelde Miur een lie|iaalde maand. I)ei-(d\end nil it

iiiaaiiditciiiiiidclden. nmei i|. /.elfde /.ijn aN die alp'leid nil de A'

daii'U'i'iniddeldeii, die noot de/.ellde maand /.ijn licliniikl.

I )e middelliare foiil ((inzekerlieid) \an de idlaalLi'emiddi'lde is,

daar de maaiidi:eiiiiddeldeii ai> unal'lianki'lijk \an elkander knmieii

W orden lie-eliiiinv d :

V n {„—

\<i(ir de imddelliare (in/.idvei-heid ii|i de/.idt'de \vij/.o afjieleitl uil

uaarnemiuLieii drie maal daaus \eriielil. id.

y\
ziiu luoii ('cliler een veel h' kleine waarde \indeii. (imdat tic/.e

waai'iii-miiiij:'!'!! ueens/.ius (luariiankejijk \an elkander /.ijii ; indien

dus lifl aanlal waarneminuiai die. t;cniiddel<l. een niiariiaiikelijke

i| l.'iilcisiu-liilliL'cii üi)iT ilio Wallis, („.iiiji, lik, ,! Avv l!,',ili;i,liliiii;_'srcliler. Asir.

Naclir. XV. lS3s.

-) Sur ki fompositiüii des lois d'erreurs de siUuilioii dun puiiil. tl. H. ki.M\.

SC. GXVIII, 1894.
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groep vornieii, wordt lioiKioiiid //. ilaii iiioft

.1/, _ .1/, i r

i "
~ r.v

Wil nioii den aciiiiddeldeii duur eeucr .sloriug uildridvkeu in dagen

I), dan \\im\\ dus, in ons geval :

M,-" N _ //' ,V

In tabel VT vindt men do aldus uit forni. (J
i
en (2) berekende

inwendige varial)ilileit //, en den duur y.» eener hai'onietrische storing,

nitgedrukt in dagen, henevens, ter \ergelijking, ile vroeger gegeven

waarden \an 11 en li.

D (2)

TABEL VI.
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(.'onfiA \i\n 1,12'' i>r liiKioo (Inikkinu:. /olvor lol \iij üoc(irM])liccor(lo

iiilfIniUUinp'ii Iciili. onk imlioii <li' iH'iiv<>nilius(c pracmistiCM wdi-dcii

ireslcld, is licl \iinrliMt|)ii;- wciisclicliik ili' k.u-;iklci-islioki' i-iuciix'liaii-

[M>ii (lor \vaarscliiJMliJkli(Mil>kiiiiimi<' in cnii' cniiiirisclic fnininlc :

<•-//-' (.1 -f-
/>'./• 4- r^-' -i- />-•' -f /•;./•') (S)

sainoM Ie \atliMi. win' licliaink'liiiu' iK'Irclvki'lijk ciMivniidii; is, iciw ijl

liel xonimcdclijk, iiij 'l ci|>sl('ll('ii oeiiiM' llicoric iin-cslal mogelijk zal

zijn lil' iiii'li"ui-((iiiüiscln' liiMei'kciii-- iji'i- rmi-'laiili'ii i:a<|i'f aan li-

(lilidrii dniii- nnlw'ikkolini:' dor llir'nri'li-'fhi' nildi-nkkin^;'.

I)(' tVi'i|iiiMilir'-l\ri)innii' vuur dr |iii--iiii'\ r rn ni'ualirxi' al'w ijkiniiiMi

tf /.amen ^icMunn'ii /lal»-! 1 kan dan \ nniucsli.'ld wurdni duor de

iiitdnikkiii!! :

z =2,--ff'<U-^ + '>' ^ f-:-'-') (4)

dio ('t'ii svninieli'isclic kroninio voorstelt, li'iwijl de lininnli' voor de

vei-scIdlIiMi der Talud lil wordt :

Y = 2,-"-'' /Ir ^- JU') (.-,)

llelilieii. al> in dit neval. de afwijkingen .e lielri'kkiiiLC o|> hot

aritliiuetriscli liemiddeldc dan is :

iz.Ix^l , i/..T '/.< = M, = «>

I

^•'••' '/•' = .", = it'-

GO X-

- '/.( — H (6)

lieschiMiweu wij in do oerslo plaats di' s\ nnnolri>olii' ki-iiunno (4

^\^• lioi-i'koninL; di'r \ ior rorslr t'oi-ni. (i loidl lul di- \ c'i-i:idijkiiiL;on

' i.óE n
A A 1 =^ 2/y' ^ 4.H* l/.T

2C 2.4 E

3. ,3.5/;_2/y'^ • • • •
^'>

^ 2[P^ Mr y .1

4r 4.ti/;

' 2//= ^ Ml' '
'

Door \ornioniu\ iililiuiiiu' van i\o/.i' nitdrukkinuen ros|). niet 1, — 3,

-|- 3 en — 1 en oplidliim vorkrijut inrn iU' \eru;elijkinn-

:

jr — ,1 II' Jy- h 11 — r — O

fX, l/.-I ft, fl,l/.T
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of', omdat:

1

'"'
hy.-t'

^*'
2/r' ^'' ir y.-r'

H' -AIP MI
\

\ — {) (8)
ir ir' ^ h

'

Hieruit JciiiHieii mogelijke waarden vooi' //wurdeii l)erekeiul, eeliter

niet op voordeelige wijze, daar de ütooI heden //, A' //" omlerling sleclits

geringe verschillen vertoonen.

Bij de ontwikkeling eeiier iheoretiselie i'ui-mide in den \(irm (4)

zal echter deze quaestie aanmerkelijk vereenvoudigd worden, door-

dat de constanten H en A of H en h aan zekere relaties zullen

gebonden zijn.

Hier zal alleen het geval hehandeiii worden dat ff ^= h mag ge-

steld worden, 't geen, zooals idijken zal, tot lievredii>ende uitkomsten

löidt. Men vindt dan, als gesteld wordt

:

l>—h' _~~¥~ ~ ^'

A [/:r = h (l—B K)

C y/.T = 12 P K
K y .-T = — 4lr' h' (9)

De ligging der snijpunlen van de waarLicnuincn IViMincnlie-kromme

met de volgens de e\|ionentieele wet iierekende de punten van

teekenveraudering in Tabel H) wordt <lan bepaald door de \ iMgclijkiiig;

(.1 -|- Cd' + Jüc') y.T — // = (I,

of;

3 3
n' d- A = O (Kt)

i).:)2r) iji.M
«, = -- . -.---^-

V\\ de 'i'abri II blijkl, dal er inderdaad niet meer dan Iwcegned

gedclinii'frdi' >nijpnnn'n \ nnrkunii'n. waarduor hel arin'cken der onl-

wikkeling (4) luj den derdrn nMiii wurch p'rcchixaardiiid.

In Taliel \l\ zijn dr \iilii(Mi> Ini'ni. (Üi en (Kt) berekende waar-

den (h'i' constanten van (4) en de MLiginu' der sinjpuulen gegeven.

liet is duidelijk dat, indien de lonn. 4 niel de berekende waar-

den liei- eonslanleu een jnisl beeld n(.|.f| \-,n de waarLi-enomen Ceileii,

de waarde van den eneir. .1 miucveer innei mcreenkmnen niel de

IVeqnenhe mmm' de afwiikiiiL;' (• 0.5. zooals d:e is L;v,L;e\(Mi in Tabel I,

zoodal de meerdere of uiindeie male \an o\creenkinnsl als een

criterium l<;in lidden \oor de jnisilieid ilt-r Licli.jksh'lliiiL;' \au //en//.

Ten eimle in hel hehl Ie >iellen, ilal deze o\ereeukomsl inderdaad
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althans bij cl.' r.iirlrr^t<'1linn Tl :^ h A" hfi-plaTiin;:- vjin (V \\]i'^m<4.

van rlit snij|iunr rn \aii ili' waanlon 'lii' rdii^iaiilcii zi-i-r ecinoiaJii^

wordt. L'it

ƒ''" = "

voliit terstond ;

terwijl

i

B4--- = (11)
2 /("

n n
Y ./.' — + = r — /' — // (l-^)

de overmaat twnduidt der positieve Iniven de nepilieve afwijkiniren.

Xeemt men de som lier |iosilie\e en negatieve al'wijkinfïen .•;,

afo"ezien van het teekeji. aan ais maat van de sclieefteii, en noemt

men de afwijking overeenkomende met liei nuljunit der verseiiiiieii

ii. dan is :

^ <» ,3

s r= ;, + w = 2 r r J.r —
\
y '/•> = 2 f Y (hc — v.

o o o

of

.v + r = 2 i Y.hc (13)

o*

ilel viiii|Hinl ,? worill hepaald door de v(>rgelijkini!' :

/>' -f J){1- — O (14)

of, daar nil (11) en (12; Ndlul:

nr=:\/,-'r. />r= — 2l.'v (ir.)

^'/r^--. (1'j)

.Mfl deze waarde \ indi iiicn nii {['.>):

, = .-(!+ 4. '.) .

" =^.'^- — 1.8!l. ^'='\.2ry (17)
V f>

— II II

l'il dr aan laiiel lil Ie niiili'eiicn waarden \an r of.vkiumendns

gemakkelijk /.oowei de eon^lanleii als de li^uiiii: xan hel >nij|iunt

worden iiepiuald ; kiest nicn die van r, dan kan <lie \an v of /' „ als

proef dienen voor de juistheid der gemaakte onderstelling.
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r,\i;F.i. \'ii

Waar"('iioiiii'n. FiercUeiifl.

Febr.

Mrt.

Apr.

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Oct.

Nov.

Dec.

Gemi(l,l.

000

407

039

423

483

486

426

463

429

:.99

005

528
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"Wiskunde. I><' llcrr W. KvrrKVS l)ic(ll ccih» iiKMlodcplinir a;ni ;

..Orrr Int iiuo/ini/ r,iii lir,-r ,:iirohj, n<lr lU'ssrlschr fiiiifli,',,
''

Zijn /'+'-) i'ii /;;) twci' (i|i\ (iliii'iidc ücsscisclic rimclit'ii \an dr

eerste sooi-t dan slelleii wij de vraau den aljiciiieoiicii coi'flicii'iil in

de volgende ontwikkeling- te lïopalen :

Deze (intw ikkelini; is natuurlijk licldi.u xoor alle' waarden van z

wiei- niodnlns kleiner is dan de niodidns van den eersten wortel

van r\z) = O, nnl nilfiezonderd. Eii.ek en Jacobi die zich reeds niet

deze vraag bezig hielden lielilx^u alleen de cerslc coël'lieiënten, maai'

niet den algenieenen (•ot'l'ticiënt liepaald.

Wij gaan daai'toe uil \an ilc liekcnde milw iklceling:

^ 2(d+3)— enz.

Stelt men hierin :

- = - ,,• 2 (r + /•) ^ "/.

dan is dus de vraag om den algemcenen (•(li'llicii'ul /'„ Ie l«»|)alen

in dc/.e vergelijking:

— = f\.r — fy + ;',.(•' — Pil/-.

«„ -)- l'llZ.

Xocnil iiH'U de uadi'fciidi' lireukcn \an de kellinghreuk in het

/',

eerste lid de/.ei- \ eriiclijkiiiL; en >le!l men:
'- o„

Q.,„j^i = i-„ + r, .<• + r., .f
•' + . ..

-i
r„ .r"

'^2,i
— /'„ f Ml ' + M. •'•' + • • • + M'.

•'"

'^in 1 — ^-o I- ^M ' '- ^..
•'' +•••-! ^-«-l .'"

'

C>.j„ 2 = x„ + K, .-•
j y., y -]' ... f H„-i X" I

'.'-.+ 1 —»^n + »=i
•'• + • • • -f

'•>•''"

waarin iiaar'jelaui; // e\i'u nl' cine\eu

/( //

'=.+' " = '2

_ y( -f 1 _ /( + 1

dan vindt incn voor /n+i
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","+' "," ","-'
• • • "»' <'-.+! A+i — (— D*

^•H -2 ></i -:; «„—2 ^„ j • • " 'I

^.„-1 X>,-\ . " II . . . (I U

n — 1

zijnde /' = ^ I of —-^— naar i;x"lun,i: // cmmi ui (iiii'\cii !•-.

Vddf hel ü(>\al (lal .^^, = 2 (r 4- /" =
-^''v

\ iii<li iih'ii liirnni, naar

frclan.ü' // even nl' cmrxrn i-- r('>|i('clir\dijU dc/.i' rr>-nllairn

- + .V + . /,--... /.,,^,/-„^^ /'„/-„ + ,./„+,

"1 '"1

?' y.'

i-h-

X„' y-n'

¥+' 7+' .+'

(^)

;„^.. K„_2 *„_; . U

2^» +./,,. + . /,,-+i
. . . lr,.,,l,., . . . ,,j.+ 1 f'„

-l- 3 . . . '>„ l>„ + 1 /„ ^ ,

-i.'

-i.'

(-1) '

;.„_r x„_i' („__,'

i„+i x„_|.| »„4.|

f»-
1

f„ + l

(^/)

A„ _ 2 X„ ^ 2 'n — 2 . . . H
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waarin

(2/. -/— 1) (2;, -/--:')... Ci/,-^ 2/.|

}.',, = — , l'u - /, + -2 . . . h,,-,, -

l>!

(2« - p - 2) {2n _ p - 3) . . . (2« — 2/> — 1)

P
h-i. + 1...l->-ln-i.-

(in - /. - 3) (2« - /) - 4) . . (2« - 2;v - 2)

(„ _ p + 1) (« -/,)... (// - 2p + 2)

P

011

(2« -- y. - 1) (2/. - ƒ, - 2) . . . (2.^ - 2/>)

;.,,
= ^ *y' + 1 . .

.
''^'» - ;- 1

' p!

_ ( >w - p _ 2) (2» - p - 3) . . . (2» - 2p -Jl)
^^^ ^

(2/1 - p - 3) (In — /) — 4) . . . (2k — 2p - 2

)

1^, z= -, 'V + 1 . . . . l-'in - /, - 3

(«-y. + 1) («-/-)... («-2p + 2)
''"+

1

••''"-/+ I-

ilcl is van bclaiiu' liiei-l>ij op te merken <lal

;„_
I

= /</'„. >:„_i = l. /„_2 = ("~l)/v.-i, ^„-0 = 1 enz.

en tlal de delerniiiiaiileii in de tweede le<leii \aii de xergelijkiiiiieii

(1) 011 li vdorkiniieiide na suiisliintie van A,, =r r -f- yy rospoêtioN olijk

/((// — 2) (" — 1)"

li(il\ niuiiia \an uraden — en
^

in r voorslelk'ii.
I 4 4

Scheikunde. — l>e lleei- l'>\kiiiis RonzKBooM iiiedl namens Ar^n

lleei' Dr. A. Smi'I'n ceiic \ (•i'haiidclmL; aan : .,( h-<r ih- rii-lionjiii

cri'/iir/'c/i/iii in l/l' ii,.v-iliiiir.-<ni'ilrn umli r lul rnlrl.iisrlir jiiliit.''

(.M(,mIc u:iiij.'(.'l)oilcii ild.ii ilcii llcri .1. I). VAN iiKi; Waals).

Dl' /;„r-d()(irsiieik'ii \an Imiairi' slei>el>, iii de oimicxini;- \aii liet

enlckliselie |.iml./.i,in dunr r.VKIllls i;i)(>/Kl;n(iM ' llihderii; lie>|Hnken,

/onder dal daarl.ij eeliler werd iia.Liviiaaii. line de l(iii|i der n|il(>sliaai'-

lieid>i>nilici'meii iii licl laliielc en meiaslal Heli' ;jcl mcmI i>. Dii vraausliik

kon dan imk eersl Icr hand wnnlen iieniiineii, nadaldc \ eriiandeiinu'

'J Dii- Jlulorogt-iii' (ikicligcwirhle i, l:l'.> (i'.Hi'ii.
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van VAN DER Waals') petiteld : „Het evenwicht ran een vastlichnrun

met een f/iiK/e fi/idsi'. rtiurndiiieJijh ui di' niihijlh'id ritn den kr/fiae/ien

toestand ". w ;is \ cisc-liciicii.

Aan lic hand \aii (Ic/.c vci-liaiidclini; /.al ik nu lid /.(locvcii ucnucnidc

M"aa;:stnl; liesjircUcn en in 'l l^mi aaiUixinrn. i(|i welke wij ze lict

8lat>iole goliied niel hel nielastaliiele en laiiiele Nunenhaniit.

Is vooF heide -lullen .1 en />' hel Nnlunie in \asteii loesiand uii'cHer

tlan in \lcieiiiareii. dan /.idlen de/.e sinlieii ne^aliexe snielllijnen

bezitten il. \\ . /.. zal neualiel zijn. en de >nieiiliiii zal iln> hij drnks-

vei'hoiiizinji' naar laL;eie ieni|iei-aliiren l(i(i|ien. Duel dil ue\;d zieli

MII11-. dan zal in 'l aluenieen nuk de iiihLtisi-h,' sineltlijn. die het

stelsel .1 -)- />' i>|ile\ei-l, helzelt'de lieii)0[i \ci-lixtnen. Dil ue\al kmnl

zelden \ oor.

Zooals Hakiu is Roo/KHooM eelilei' reeds u|inierkle ") is een neiiatie\e

eiitektiselie snieltlijii ot)k nioüelijk, wanneer sleehts de snieltHjn van

de eene stof negatief is, inils hel neualieve verloDp \an de eene

sineltlijn sterker is, dan hel jutsiiieve van de andere. Alle krvnhv-

dmtisehe lijnen liehonren lul dit üeval.

In de 7', ^'-prcijeetie tig. J is wal hier eehler bijzaak is) aange-

nomen, dat het negatieve verl(»u|i \an i\v enlektische snieltlijn voort-

vloeit nil negatieve snieltlijnen van de >liili'en .1 en II.

Het bijzondere, ilal het negalie\e \erli(i)|i \ an de enlekliNrhe

sineltlijn mei zii-h inedebi'enut. i> nii dii. tlal een y(..(-doi u-snede,

korrespondeerende inel een tem|ieiatiiur beneden hel eiilektisi-lie |innt,

een gebied vnni' N^ -|- L en een gebied mkh' >'/; -|- L zal bevallen,

geseheiden diior een \ loeistul'gebied L. De grenzen \an dil \ loeistof-

gebied worden aangegeven door oploslumrheidsisothermen, die volgens

de theorie ^ an \ a.n dkk Waai.s gedeelten zijn van Iwee konlinue

kroinnien, ilie de llnïde phasen aangeven, welke mei de \a-'le siot

.1 resp. r, kunnen kui'xi-leereu en die tUw^v nnj (iid^'shintflhitls-

tsiitliirniiii Licnoemd zijn.

Daar iin onder hel enlekti>chi' |>unl de gebieden \ oor >'
j -[- (i en

Ni 4- L resp. voor .S/; A^ H vu .S/; + /, \aii elkaar gescheiden zijn

door een uebied vooi' .s'
i + "^.i kwam de vraau, die ik mij -lelde

hierop neer. ..wal is di' loop \an de iwee oplosbaai-lieid-isoihcrincn

in het gebied mmm- .V, -^ Sj;"

.

( bn deze vraaii' ie beaniw ooiden gaan w e rer-i iia, w at di' //../-door-

snede is, welke niel een li'inperalnur bo\ en hel eiileklische piinl.

1) Verslair 31 Ud. l'.MKJ. IS'.i.

•"t
l.c. 41S.
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doch beneden de smeltpunten van de twee komponenten korrespon-

deert. De teniperrttuur, die ik dnartoe g-ekozeu Iieli, is in ik' /'.'/'-

projectie aanfiegeveJi niet /,. — De Inennede overeoiistcMninende

y^.c-doorsiiede is in Fiü. 2 weerjiejieven. — Daar van dku Waals

licot't bewezen, dat ik^ opiosijaarkeidsisotlierni voor liet jicvai r, <C '"/'

twee vertikak,' raakiijnen (kx-k \oor ket fioval e,, ^ r , sieekis

één \ertikaie raai<iijii ln-zil. zijii in (k'ze y/-,r-d()(ii>nede Iwcc koii-

timie oplosliaarkeidsiMiHicniicii \w\ een xcriikaie raaklijn geleekend,

waai-liij nou \all np ir iiicrkcii. dal liij (k' oene opkisbaarkeids-

isotkerni deze \erlikak_> raakkjii Inj hel \ioeistol'punt L, en iiij de

andere i)ij Iicl danippunt ( 1 is uek'uen. \ enkM- zien we, dat de

lakken, die liet vkieisfof geiiied /> \an ik' ueliieik'ii voor Sa + I-

(>,, ,s'/^, _[_ I, sekeidt, naar lioo,üeren dink uit elkaar loepen. Het

deel van kei \ kieistof-dainp-fteliied, L -]- (r. dal in siabielen toestand

te reaiisecreii is. liL;t tnsscken de twee driepliasendniklijnen S [ Il

L

en >/; I. !• r>eM'k(Mi\\eii we nn een y<-.r-doorsnede, overeeidvoniende

met de enleklisciie lein|ieratunr. in de /'. 7 -project ie aani^cdnid niet

/.j, dan krijf^en we iieliieen in V'vi. '1 is aanueneven. De t\\ee

driepkasendrnklijneii N
i + i'< + /. en Ny;

-f- A -|- il zijn iieide ge-

daald, de eerste eciiter sterker (hm de tweede en ten slofte zijn

zij saaini;e\ allen.

De twee nploshaarheidsisoihernieii snijden elkaar nu ItekaUe in

hel lai>iele L;('l>ied iidg in ile ]iunleii il en L. Terwijl ket snijpunt

il de niogelijklieid aangeet'! \aii een koë.xistenlie van >'
i

-|- >'/; -\- il.

jicett kei tweede siiij|)iint /, de inogclijkkeid van een koë.\i>lentie

van Sa + >'/;
-f- /. aan, en wanneer nn bij een bepaalde temperatuur

'/ouals hier. beide punten oji dezelkle drnklijn liggen, ilaii beleekenl

dit, dat liij die iein|ieratiinr de \ ier phasen Sa -\- Su -\- L -\- (1

ki)ë.visieeeren knimeii. mits (h' druk liclijk is aan dien, aange.ü'exen

floor de horizmitale. ilie di' \ ier koëxisteerende t(ie>lan(len met

elkaai' \erbiiidl. lüj een lioogereii diid< zijn de gebieden xour

,s' , -|- /, CU ,s'
I

-\- L iieselieiden door hel diiehnekv (uinige gebied \ imr L.

( )m nn ^zl.^^'^\ in Ie kunnen zien. hoe de /).(-( hiorsnede \(I(M' een

Imiperaiuur /,. ii'ls ciii(h'i- de entekl i'-che lemperatunr gelegen, w (ii-(||

,

is hi'l iKPodiu'. dal we zdoaK in l''ii;-. 1 is geschied, <le nietaslabiele

lakken \an ile lijnen \(i(ir >',! \- I.ai; ! i'Ai: . \n(pr >'/;
-J- /, i/,. -\-ilAi;

eii Mior /,
I I

Ha leekenen. We /.ieli (Lail. dal, w.il de Mu'niiig \an

(k i>le iwce driepliaseniijnen .lauii.Mal. de/,c juist de iiiii;;ckeerde is

van die der slabiele lakken, l'.ij di' slalnclc lakkdi \vs\ ii.l. dirvuor

•Si +/',!/; + ^''.l/; buMMi <lic \uur .</,
j A.i/; -f

'-'
i/;. l'i.l de niela-

slaiiiek' lakken i> lid umtifkeiM-dc hel ;^cvai. Teekeni'ii wc nn, dil

iii aanmerking- immucuiIc, de y</-di)()isurdc nv eii'enkunicuih' mei de
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temperatuur <,, dan krijgen we Fig. 4, waaruit we zien, dat het

eerste snijpunt van de twee oplosbaarlieidsisotlienn on omlaag en het

tweede omhoog is gegaan. Het eerste snijpunt geeft, zooals i-eeds

werd gezegd, de koëxistentie van ^.i + '^B+ ^ en het tweede de

koëxistentie van Sa-{- Sji-\- L aan; deze driephasenevenwiciilen

zijn bij konstante temperatuur bij slechts één druk mogelijk, omdat

we hier een stelsel hebben van twee komponenten, van daar, dat

we bij drukkingen tusschen de twee genoemde snijpunten een om-

zetting van de driephasenevenwichten moeten krijgen in een twee-

phasensysteem, waarbij de twee driephasendruklijnen de begrenzing-

vormen van een nieuw tweephaseiujeliied nl. voor Sa-\- Sn.

Het tweede snijpunt van de oplosbaarheidsisothermen, dat het

optreden der drie phasen Sa + Sb + L veroorzaakt, ligt hier in o\ev-

stemming met de in de P, ^^-projeotie getrokken stippellijn voor de

temperatuur t^ bij een druk onder dien van de onderkoelde vloeistof

van zuiver ^1.

Verder is in deze ^*,,r-doorsnede te zien, dat de beide metastabiele

driephasendruklijnen voor Sa -\- G -\- L en voor Sb-\- L -\- G
boven de stabiele driephasendruklijn voor Sa -\- Sb -\- G liggen en dat

de eerste tusschen de beide andere in ligt. Te^'ens zien wc, dat

aan het karakter van de oplosbaarheidsisothermen niets \erandert,

de eenige wijziging, die voor elk der isothermen bij het gewone

geval vergeleken optreedt is deze, dat het metastabiele deel is vergroot.

Nemen we nu een temperatuur, die nog iets lager ligt n.1. t^, dan

krijgen we een p,.i--doorsnede, zooals die in fig. 5 is weergegeven.

Alle driephasendruklijnen zijn verder uit elkaar gegaan en daarbij

gedaald, uitgezonderd die voor ,S'.i -\- Sb + L, welke sterk gestegen

is. Het tweede snijpunt der oplosbaarheidsisothermen ligt nu dan

ook in overeenstemming met hetgeen de stippellijn voor de tempe-

ratuur t^ 'm de 7V7-projectie getrokken doet zien, ver boven het

punt, dat de dampspanning der onderkoelde vloeistof van J aangeeft.

Het metastabiele deel der beide oplosbaarheidsisothermen is sterk

toegenomen en daarmede het gebied voor Sa + Sb lüj xerdero

temperatuursdaling blijft het karakter der veranderingen in de p,.!'-

doorsnede hetzelfde, zoodat het niet noodig is nog een andere te

beschouwen.

Hadden we dezelfde beschouwingen toegepast op het geval, dat

de eutektische smeltlijn een positief verloop vertoont, dan zouden we,

het labiele gebied uitgezonderd, voor de oplosbaarheidsisothermen

slechts één (onderste) snijpunt hebben gevonden, want de takken die

in liet liier beschouwde geval een tweede (bovenste) snijpunt gaven,

loopen dan \oortdnreiul uit elkaar.

38
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Dit laatste geval heb ik niet geteelveiid, daar dit niets bijzonders

oplevert.

Het behandelde geval toont opnieuw aan, hoe het nagaan van de

verborgen evenwiehten, er toe kan bijdragen het inzicht in de voor

het experiment toegankelijke te verruimen.

Amsterdam, December 1905.

Anorganisch Chemisch Laboratorium der universiteit.

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Rooseboom biedt namens den

Heer Dr. A. Smits een mededeeling aan: „Over de verschijn-

selen die optreden, wanneer de plooipuntskromme de driepha-

senlijn van een dissocieerende binaire verbinding ontmoet".

(Mede aangeboden door den Heer J. D. van der Waals).

1. In een vroegere verhandeling ^) heb ik er reeds op gewezen,

dat de interessante stelsels metaal-zuurstof, metaal-waterstof en metaal-

stikstof, waaraan nog kunnen worden toegevoegd vele van de

stelsels nietaal-halogeen en metaaloxyde-zuuranhydride, tot het type

aether-anthrachinon behooren, doch gekompliceerder zijn, doordat

hier verbindingen optreden.

Het is nu uit een chemisch oopgunt van de allerhoogste beteekenis,

ook deze meer gekompliceerde verschijnselen na te gaan, ten einde

langs dezen weg een algemeen inzicht in de evenwichtsverschijn-

selen te verkrijgen, voor het geval verbindingen tot hooge tempe-

raturen en onder zoodanigen druk worden opgevoerd, dat kritische

verschijnselen bij verzadigde oplossingen optreden. Hieromtrent ont-

brak tot heden nog elk inzicht.

Door de resultaten van mijn onderzoek over aether-anthrachinon

in verband te brengen met de gevallen onlangs door mij beschouwd

in een verhandeling „bijdrage tot de kennis der PX en PT lijnen

voor het geval twee stollen een verbinding aangaan, welke in de

vloeistof en gasphase is gedissocieerd" '), is het mij gelukt, een

samenhangend beeld der hierboven genoemde \'erscliijnselen te

ontwerpen.

Hij al de ;i(!\'ailen, die ik liicr in 't koi-t zal hespi'c^keii, wordt

uitgegaan van de onderstelling, dat de bcscliduwde xerbinding met

beide komponenten in vloeibaren toestand in alle verhoudingen

>) Zeitschr. f. pliysik. clieni. 51, \ÏÏ.i (1905.)

2) Verslag Ü4 Juni 1'J05, rJ2.
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mengbaar is. Over liet algemeen is onze kennis liicromtrent uiterst

gering en bij de stofl'en, waaro|) ik hier als voorbeelden zal wijzen,

beslaat dienaangaande dan ook niet de minste zekerheid.

2. Allereerst wil ik het geval i)eschou\ven, dat twee stoffen A en B

een dissocieerende verbinding A,„ H„ geven, waarvan het snieltpiint

boven de kritische temperatuur \an de stof A ligt. Dit geval doet

zich voor bij het stelsel CaO— COj. Is nn de oplosbaarheid van de

verbinding A„, B„ in A, bij de kritische temperatuur van A, nog gering,

dan zal de kontinue plooi[)uiitskromrae, die in het kritische punt van

A (COj) aanvangt en in höt kritische punt van B (CaO) eindigt, de

oplosbaarheidslijn van A„, B„ (CaCO,) in vloeibaar A (COJ in twee

punten ontmoeten. Dat het punt j) bestaat is reeds door Dr. Büchner ')

aangetoond ; in temj)eratuur ligt dit punt niet merkbaar boven 31°,

daar de oplosbaarheid van CaCO, in \loeibaar CO^ bij deze tempe-

ratuur nog uiterst gering is.

Dit geval is in Fig. 'J weergegeven. De bovenste helft van deze

figuur bevat de projektie van de ruimte-figuur op het PT-vlak, terwijl

de onderste helft de projektie van de met rast hoexisteerende twee-

phasenstroohen "j benevens de plooipuntskromme aangeeft. De kom-
binatie van deze twee projekties lijkt mij voor een eerste kennis

making met deze vraagstukken de eenvoudigste wijze van voorstel-

ling. Wat ik hier nog ter verduidelijking releveeren wil is dit, dat

in de T-X-projektie de lijnen «E, E^j, gFE' en E'c oplosbaarheidslijnen

zijn, terwijl aEj, E,/), f/F'E/ en E/c de damplijnen aangeven.

In de P-T-projektie echter, krijgen w^e voor elk bij elkaar behoorend

paar dezer lijnen van de met vaste stof koëxisteerende vloeistof en

gasphasen, één driephnsenhjn. Deze driephasenlijnen zijn in de

P-T-projektie aangeduid met A+ L+ G, A„ B„ + L+ G en B+L+G.
De eerste ontmoeting van een oplosbaarheidslijn met de plooipunts-

kromme heeft plaats in p en de tweede in q. In deze twee punten

heeft volgens de theorie \ au van der Waals een kontinue overgang

van de oplosbaarheidslijn in de koëxisteerende damplijn plaats. Nemen
we weer het stelsel CO,—Caü tot voorbeeld, dan geeft p aan het

kritische punt van de verzadigde oplossing van Ca CO, in vloeibaar

koolzuur, en q het kritische punt van een andere aan CaCO, \erzadigde

oplossing met een veel grooter gehalte aan CaCOj.

1) Dissertatie, 106. (1905).

-) Deze strooken gaf ik aanvankelijk den naam driephasenstrooken, omdat, hoewel

er slechts hcee phasen door aangegeven worden, er een derde bijbehoort. Beier lijkt

mij echlcr te spreken over met raot koëxisteerende twecphasenstrooken, welke

benaming ik dan ook in het vervolg bezigen zal.

38*
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Tnssclien deze punten p en q kan nu een fluïle pliase alleen, of naast

vast A„, B„ (CaCOj) voorkomen, en in de omgeving van tieze punten moet

liet verschijnsel der retrograde stoUing optreden. Verder wil ik er liier

met nadruk oj) wijzen dat, zooals men gemakkelijk in de T-X-projektie

zien kan, is ondersteld, dat dicht bij de smelt temperatuur de vluch-

tigheid der komponenten niet zooveel van elkaar verschilt, dat het

optreden van een damp van de samenstelling der verbinding daardoor

wordt verhinderd. Het punt F', waar de samenstelling van den damp

gelijk is aan die der verbinding, is het maximum-subUmatiepunt

en het punt F, ^vaar de samenstelling van de vloeistof gelijk is aan

die der verbinding, is het minimum smeJtpunt of het smeltpunt

onder den driephasendruk ^). Wat ik in mijn vorige verhandeling

nog niet aantoonde is dit, dat van de punten F en F' twee lijnen

uitgaan, die in K kontinu in elkaar overgaan. Deze lijnen vormen

de kontinue grenskrorame van het tweebladig PTX-oppervlak, voor

de samenstelling van de xerbinding. De kontinue grenskromme raakt

in K aan de plooipuntskrorame, zoodat K het kritisch punt van de

dissocieerende verbinding aangeeft. Dat dit punt K geen bijzonder

punt van de kontinue plooipuntskromme uitmaakt, heeft zijn oorzaak

hierin, dat, wanneer men aanneemt, dat de verbinding dissocieert,

het kritisch punt van de vloeibare verbinding niet essentieel verschil-

lend is van die der vloeistoffen met andere samenstellingen.

In fig. la vindt men de projektie der met vast koëxisteerende

tweephasenstrooken, benexens die van de plooipuntskromme op het

p-A'-\'lak ; verder zijn de oplosbaarheidsisothermen met de tempera-

turen van de punten p en q overeenkomende aangegeven, waaruit

het verschijnsel der retrograde stolling duidelijk te voorschijn treedt.

3. De ligging van de punten p en q hangt in het besproken

geval samen met allerlei eigenschappen van de verbinding en harer

komponenten. Daarvan zal het in bijzondere gevallen dan ook afhangen,

op welk gedeelte der driephasenlijn van de A-erbinding hef ])unt (j

ligt. Er zullen ongetwijfeld vele gevallen zijn, waarl)ij dit puul

beneden het smeltpunt valt. Vermoedelijk zal dit geval te eerder

optreden, naarmate de vluchtigheid der twee komponenten meer

verscliilt. In deze verhandeling l)lijf ik echter onderstellen, dat een

damp van de saniensleliing der verbinding bestaanbaar is.

Nu kinnien zich hierbij nog verschillende gevallen voordoen, die

elk een afzonderlijke bespreking noodig maken. Zoo li'eden bv.

hoogst merkwaardige verschijnselen op, wanneer de pl(i(ii|iiiiilskrommc

') Zie vorige verliamlfiling Verslag 24 Junt 1005, f'.)2.
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de driephasenlijn van de verbinding tussohen het sraeltpunt en het

maximum-sublimatiepunt snijdt. Dit ge\al en nog andere wil iiv

echter een volgende keer bespreken, en mij thans alleen bezig houden

met de verschijnselen, die zich voordoen, wanneer het snijpunt 7,

zooals in fig. 2 geteekend is, niet alleen onder het smeltpuiit van

de verbinding, maar ook onder het maximum-sublimatiepunt ligt.

Ook mi is de moijelijklieid uiUiesloten, dat de verbindlnq smelt, en de

eenige loijze, ivaai'op de vaste verhindbiij verdiüijnen kan ü verdamping.

De lijn voor vast A„, B„ -|- G, die de di-iephasenlijn A^ B„ -|- L -|- G
in het maximum-sublimatiepnnt zou raken, wanneer dit punt bestond,

loopt nu ongehinderd door tot in 't oneindige, wanneer althans geen

verdere komplikaties optreden.

De T-X-projektie in üg. 2 voorkomende, kan er nog toe bijdragen,

een en ander te \erduidelijken. Zooals daarin te zien is, bezit de met

de vaste verbinding koëxisteerende tweephasenstrook E\ qE' geen

enkele vloeistof of damp van de samenstelling van de verbinding, het-

geen klopt met de onderstelling, dat de punten F en F' ontbreken.

In fig. 2a heb ik de projektie van de met vast koëxisteerende

tweephasenstrooken en van de plooipuntskromme op het ^>-.i'-vlak

geteekend. Verder komen in deze teekening nog een paar oplosbaar-

heidsisothermen voor, die nog met een enkel woord toegelicht moeten

worden.

De kromme f(jecf' geeft de oplos baarheidsisotherm aan voor een

temperatuur iets beneden die van het punt q. Beschouwen we nu

de temperatuur van het punt q, dan krijgen we een oplosbaarheids-

isotherm, die in q raakt en nog twee buigpunten bezit, zooals door

de kromme ƒ, G, q, gf wordt aangegeven. Bij een hoogere tempera-

tuur krijgen wij een oplosbaarlieidsisotherm, die niet meer raakt,

en waaruit de twee buigpunten kunnen \erdwijnen.

4. In de derde plaats wil ik er op wijzen, dat, zooals ik reeds in een

vorige publikatie ") heb aangetoond, wanneer de dampspanning van

een verbinding bij haar smeltpunt kleiner is dan die der komponenten
een driephasenlijn voorkomen kan met een zeer eigenaardig beloop

n.1. met een minimum en twee maxima.

Denken we ons nu het geval, dat het smeltpunt van deze ver-

binding boven de kritische temperaturen der komponenten gelegen

is, dan kan zich het zeer merkwaardige verschijnsel voordoen, dat,

hetgeen zich bij het stelsel aetlier en anthrachinon éénmaal vertoonde,

zich hier tweemaal laat realiseeren, en dat de oplosbaariieidslijn, die

1) 1. c.
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Van liet eeiie eutektische punt naar het andere loopt viermaal de

plooipuniskromme ontmoet, hetgeen zich in de PT-pi'OJektie fig. 3

vertoont als een viermalige snijding van de driephasenlijn A„,B„-i-L4-G

door de kontinue plooipuntskromnie hKLd in de punten ^>, (/, 5' en /^'.

De PT en TX-projekties laten zien, dat voor alle mogelijke samen-

stellingen nu een temperatuurtrajekt is aan te wijzen, waarbinnen de

vaste verbinding slechts met een fluïde-phase kan koëxisteeren.

Wanneer echter, hetgeen denkbaar is, de uit de driephasenlijn ge-

sneden stukken geen temperatuurtrajekt met elkaar gemeen hebben,

dan liggen de temperatuurgebieden voor vast -|- fluïde boven elkaar,

en dan hebben we dus vooi' geen eidvele temperatuur aan beide kanten

van de lijn voor A„iB/i i» de PT-projektie symmetrische verschijjiselen.

De stelsels waterstof-water en zuui-stof-water behooren, wanneer

geen ontmenging optreedt, tot het type aether-anthrachinon. Elk van

deze stelsels zal dan een punt p en een punt q opleveren. Gesteld

nu, dat men, wat echter hoogst onwaarschijnlijk is, door toevoeging

van een katalysator kon be\\'erken, dat er bij elke temperatuur e\'en-

wicht heerschte tusschen zuurstof, waterstof en waterdamp, dan zou-

den we, zooals in fig. 3 is aangegeven, een kontinue driephasenlijn

voor ijs -(- L 4- G krijgen, en ook ééne kontinue plooipuntskromme.

Daar echter het waterevenwicht bij lagere temperaturen theoretisch

bijna geheel aan den waterkant ligt, zou men een praktisch onmerk-

bare fout begaan, wanneer men bij de lagere temperaturen, de hier

geteekcnde figuur trachtte te realiseeren, door eenerzijds uit te

gaan van ijs, resp. water -|- waterstof en anderzijds van ijs, resp.

water -j- zuurstof.

Toch is dit voorbeeld voor demonstratie \'an het onderstelde geval

niet geschikt, omdat we daartoe een verbinding moeten hebben, die

bij haar smeltpunt merkbaar dissocieert. Het stelsel i/,

—

0^ heb ik

dan ook alleen genoemd om aan te toonen, hoe merkwaardig dit

stelsel is.

Dat zich stelsels zullen laten \inden, w^xaraan het onderstelde geval

zich zonder te groole e.xperimenteele bezwaren zal laten realiseeren,

is zeer waarschijidijk. Wellicht gelukt dit bij NH^—7/6'/. Een

stelsel waarvoor fig. 3 geldt, levert verder nog het bijzondere op,

dat we hier met een tweebladig P, T, X-oppervlak met een minhmmi-

kromme te doen iiebben, dat aan de bovenzijde begrensd wordt door

een kontinue plooipuntskromme, die tengevolge van het groote ver-

schil tusschen de kritische temperaturen van de verbinding en de

komi)onenten den hier aangeduiden vorm zou kumien lK>zitten.

Prof. Van ukk Waals was zoo \riendclijk mij 0)1 de liijzonder-

hedeii van hel (weebladig J', T, -Xviak Ie wijzen, welke direkl uil
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die voor een vlak met een niaxinuinikromme afgeleid kunnen

worden, door alles eenvoudig om te keeren. De minimunikromme
d.w.z. de meetkundige plaats van alle punten, waarbij de samen-

stelling van vloeistof en damp gelijk is, vormt hier de onderste

begrenzing van de projektie \an het tweebladig P, T, X-vlak op het

P, T-vlak. Deze kromme is in tig. 3 aangegeven door de stippel-

lijn LL', die bij L aan de plooipuntskromme en bij X aan de kon-

tinue driephasenlijn raakt. Dit punt ^V, dat, zooals ik in een publi-

katie eind September 1.1. aan het Zeitsclir. f. ]i!i_vs. Chem. opgezonden,

heb aangetoond, tusschen het minimum .1/ in de driephasenlijn en

het maximum-sublimafiepunt F' in ligt, is een punt, waar desamen-

stelling van den damp gelijk is aan die van de vloeistof, en is dus

tevens een punt van de minimum-kromme, die links van X meta-

stabiel wordt. Het eigenaardige in het hier geteekende tweebladig

P, T, X-oppervlak komt nu voor den dag, wanneer men voor ver-

schillende koneentraties de grenskrommen teekent.

Het blijkt dan, dat van den kant van B komende, de koncentratie

van het punt L de eerste is, waarbij de grenskrommen iets bijzon-

ders vertoonen. Bij deze koncentratie krijgt men n.1. twee grens-

krommen, die van (^ en S uitgaande, bij L in een zoogenaamd snavel-

punt eindigen, zooals hieronder nog eens afzonderlijk geteekend is.

Bij een samenstelling iets rijker aan A krijgen we nu twee grens-

krommen, die kontinu in eikaai overgaan. De kontinueovergang

heeft plaats daar, waar de grenskromme de plooipuntskromme raakt.

Verder heeft deze kontinue grenskromme nog het bijzondere, dat de

twee talcken elkaar dicht bij het kritisch punt raken en zoodoende

een strik vormen, zooals hieronder ook afzonderlijk is geteekend.
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Het raakpunt m ligt op de miniinum-kromme.

Bij samenstellingen nog rijker aan A blijft liet karakter van de

grenskrommen hetzelfde, alleen het punt m verschuift langs de mini-

raum-kromme naar N, zoodat, wanneer we de koncentratie kiezen

overeenkomende met het punt N~, de grenskromme deze gedaante

verkrijgt, waarbij de damptak zoowel als de \loeistoftak aan de

driephasenlijn bij J^ raken.

Gaan we nu naar grootere koncentratie van A, dan krijgen we
weer grenskrommen van den gewonen \'orni, want het raakpunt m
ligt nu in het metastabiele gebied. Valt het kritisch punt van de

grenskromme samen met de maximumtemperatuur van de plooipunts-

kromme, dan ligt het punt ??i bij het absolute nulpunt. Verdere

bijzonderheden voorbijgaande, wil ik er alleen nog even op wijzen,

dat de miniraumkromme, voorbij het punt A"^ naar lagere tempe-

raturen, onder de driepiiasenlijn ligt, hetgeen ook moet, omdat de

oververzadigde oplossing een kleinere dampspanning heeft dan een

verzadigde en de metastabiele tak van de minimum-kromme onder-

stelt, dat de vaste stof uitblijft.

Wat nu de T-X-projektie 'op fig. 3 aangaat, zij nog opgemerkt, dat

overeenkomstig de opmerking van zooe\en de vloeistotlijn qF Nq'

,

de dam[)lijn qF'Nq' in JSf snijdt, bij een temperatuur en druk, iets

onder die van het maximum-sublimatiepunt F' , doch iets boven die

van het miniiuum-punt M der driephasenlijn gelegen. In ^V zijn dus

(h\mp en vloeistof van gelijke samenstelling, doch bij het minimum M
is dil niet het geval.

In fig. 'ia is de projcktie der met vast koëxisteerende twecphasen-

strooken oj) liet p-x-vlak aangege\en, welke toekening geen nadere

loclichling belioefl.

Aiu.flcnlam, December 1905.

Anoiya7iL'ich-C/u'iiii»ch-la/jor<ik>j'itun der Universiteit.
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Anatomie. — De Heer Wixklkk biedt een mededeeling aan van

den Heer L. J. J. Muskexs : ,,Anatoinisch onderzoek omtrent

kJeuiJu'rsen-verhludlngen" . (2e Mededeeling).

(Mede aangeboden door den Heer L. Bolk).

Een vergelijkend onderzoek aan meerdere species zoogdieren is

door mij ingesteld, teneinde nader ingelicht te worden omtrent het

verloop der in de cortex cerebelli ontspringende ascjlinders. De

ontwikkeling der kennis van kleinhersenbanen in de laatste 15 jaren

leidde er toe, dat de volgende scherp gestelde \raag een brandpunt

van discussie geworden is : Zijn de door verschillende onderzoekers

na kleinhersenlaesic vastgestelde degeneratie-bundels herkomstig van

de cortex cerebelli in engeren zin, of zijn voor alle uitvoerende

zenuwvezelen de basale kleinhersenkernen het onmisbare tusschen-

station ? Waar in sommige knaagdieren in den lobus petrosus cere-

belli uitsluitend cortex en witte stof gelegen is (eekhoorn, cavia),

vindt men in andere (konijn) — eveneens een deel van den nucleus

dentatus in den petlunculus van dien lob gesitueerd. In alle drie deze

dieren is de lobus petrosus in een afzonderlijke beenholte gelegen.

Deze lob leent zich derhalve zeer wel voor operatief ingrijpen daarin,

terwijl de half-cirkelvormige kanalen ongeschonden blijven. Langs

vergelijkend physiologischen weg opent zich hier dus voor ons een

weg, om een breede opening van het cranium en dientengevolge niet

bedoelde nevenlaesies te ontgaan en toch een antwoord te vinden

op de gestelde vraag.

Sedert Marchi vaststelde, dat na uitgebreide laesies als hemi-

exstirpaties van het cerebellum, tal \an banen naar den hersen-

stam en het ruggemerg ontaarden, is de richting, die het ondei'zoek

nam in de handen van M.\haim, Ferriek en Turner, R. Russell,

Thomas en vooral Probst en van Gehuchten, van dien aard geweest,

dat steeds kleinere en kleinere laesies werden aangebracht en meer

en meer van de door Marchi gedegenereerd gevonden banen op

aandoening van nabijgelegen hersendeelen bleken te berusten. Ten

slotte gelukte het zeer onlangs Clarke en Horsley vast te stellen

door middel van zeer beperkte exstirpatics (onder omstandigheden

zonder eenige laesie van de kernen) en gebaseerd op een materiaal,

dat dat van alle voorgangers o^'ertrof, het bewijs te leveren, dat

inderdaad alle in het bovenste crns-cerebelli degenereercnde vezelen

niet van den cortex uit, doch uitsluitend van de basale kleinhersen-

kernen ontspringen. Bleef de laesie (ot den cerebellairen cortex

beperkt, dan ging de degeneratie niet verder dan die kernen. Ook
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stelden zij vast, dat bepaalde deeleii van den cortex met bepaalde

basale kernen in directe verbinding stonden.

Den weg volgend, boven aangegeven, heeft het onderzoek van

mijn eigen materiaal dit voornaamste der resultaten van Clarkk ,n

HoRSLEY, doch onafhankelijk daarvan, kunnen bevestigen- Terwijl

in 't geval van den eekhoorn (waar slechts corticale en witte stof in

den lobus petrosus cerebelli kan gekwetst worden) de degeneratie

ophoudt in het laterale deel van de nucleus dentatus, vindt men
bij het konijn steeds een deel — en wel uitsluitend het middelste

derde deel van den bovensten kleinhersensteel — ontaard. Deze

gedegenereerde vezels lieten zich in de serie-doorsneden terugvoeren

tot de gangliencellen, gelegen in den pedunkel van de lobus petrosus

en behoorende bij den nucleus dentatus.

Terwijl dus door genoemde onderzoekers dit ondubbelzinnige resul-

taat verkregen is aan eenzelfde species, geven de e.xperimenten in

verwante diergroepen hetzelfde antwoord op de gestelde vraag, nl.

dat alleen de gangliencellen van basale kernen en niet de cellen van

PüRKiNJÉ de oorsprong der na kleinhersenlaesie ontaardende zenuw-

vezelen zijn. De laatste reserve, door Edinger nog in acht genomen

in deze materie, kan dus, zoo schijnt mij toe, van nu af aan vervallen.

In één opzicht mag misschien de bewijsvoering langs vergelijkend-

physiologischen weg de voorkeur verdienen, in zooverre als in

deze proefreeks nooit een breede opening in het cranium behoefde

gemaakt te worden en zonder dat de half cirkehorraige kanalen of

het tuberculum acusticum werden blootgelegd. Het is van belang, dit

te vermelden, sedert ik in bepaaldelijk daartoe geschikte gevallen

aan katten kon waarnemen, dat verschillende organen uit deze streek

vaak reeds in degeneratie overgaan tengevolge van verschuiving van

den schedelinhoud, na het maken \an een ruime schedelopening in

de achterste schedelgroeve.

In overeenstemming met genoemde onderzoekers en ook met

Probst en van Gehuchten, alsmede in overeenstemming, men hetgeen

in mijne vorige mededeeling aan de Koninkl. Akademie omtrent

proefnemingen aan konijnen was vermeld (Nov. 1904) vond ik

evenmin bij de onderzochte eekhoornen in liet ruggemerg afdalende

degeneratie. Wat betreft de middelste kleinliei'senstecl, zoo zijn de

verhoudingen hier ingewikkeld en behoeveji nader onderzoek.
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Natuurkunde. — De Heer IjOrextz biedt eene mededeeling aail

:

„Over Je absorptie- en emissiebanden van gasvormige licha-

men". II.

§ 15. Wij kunnen nn overwcüen in iioeverre men de absorptie

zon knnnen verkkiren mot behnlp van den weerstand die volgens

de electronentheorie bij de beweging van een ' geladen deeltje

bestaat. Men kan hierliij \ooreerst opmerken dat deze weerstand

samenhangt met de nitstraling die van een electron uitgaat, zoodra

het zelf in trilling gebracht is en dat de omstandigheid dat het

electron, als het trillingsenergie ontvangen heeft, deze weer uitzendt,

bezwaarlijk tot een werkelijke absorptie, waarbij een deel van het

invallende ai beidsvermogen in het lichaam aohtei'blijft, kan leiden.

Maar, afgezien van deze bedenking, kan men gemakkelijk aantoonen

dat de bedoelde weerstand veel te klein is om van de werkelijke

absorptie rekenschap te geven. De component ervan in de riciiting

der a-as is n.1.

e' d* X

6 jrc' 77'

waarvoor men in het geval van enkelvoudige trillingen met de

frequentie n mag schrijven

Dus zou, zooals uit (8) volgt,

_ n^ e
" ~ 6.Tc'

zijn. Voor het koolzuur wordt dit, met de waarde van ??, die aan

;. = 2,60fi beantwoordt (§ 9) 2,0x10-^1 en voor de natrium-

vlam 4,0x10--", terwijl de waarde van (/, die men naar de formule

(18) uit den tijd t afleidt, voor koolzuur 4,0 X 10-^ bedraagt en

voor de natriumvlam tnsschen 1,2 X 10"~'^ en 0,6 X lO^'*' ligt.

§ l(j. Uit de beschouwingen van § 8 blijkt dat bij het toene-

men \aii IJ de breedte van den absorptieband grooter, maar de

maximale absorptie kleiner wordt, en inderdaad is dan ook veelal

de absorptie in het midden des te sterker naarmate de band smaller

is. De vraag rijst nu hoeveel arbeidsvermogen in het geheel door

een laag van zekere dikte z wordt opgeslorpt, wanneer in een stralen-

bundel die op deze laag valt, alle golflengten voorkomen, die in den

band gevonden worden. Bij de behandeling van dit punt zullen wij

aannemen dat de Lnvallende energie, voor zoover die behoort bij
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trillingen waarvan de frequentie tussclien n en n -{- dn ligt, kan

worden voorgesteld door Idn, waarbij / een constante is. Voor de

hoeveelheid geabsorbeerd arbeidsvermogen heeft men dan

A== I ({l~ e-^-'K')dn (34)

Wanneer nu de coëflicient g of de tijd t niet van de dichtheid

der stof afhangt, zijn zooals men uit (10), (12) en (28) ziet, zoowel

g als r\ omgekeerd evenredig met ISf. Daaruit volgt, blijkens (26),

dat voor een bepaalde waarde van n, k evenredig met N is, zoodat

A van het pi-oduct jVs afhangt. D. w. z. dat de totale absorptie

alleen afhankelijk is van de totale hoeveellieid van het gas, die in

een laag met de dikte z en met de eenheid van oppervlak aan-

wezig is ; brengt men dezelfde hoeveelheid iu een laag van de halve

dikte, dan zou de absorptie niet veranderen.

Men komt tot een andere uitkomst als g of r van de dichtheid

afhangt. Om dit nader te onderzoeken, zullen wij z zoo klein onder-

stellen dat 1 — e— 2/- uj.^g worden vervangen door 2h — 2P;%

waardoor (34) overgaat in

A = 2J \z fktbi — z" ( khhil (35)

Wij zullen verder aannemen dat de absorptieband zoo smal is

dat men

§ = 2m'«„ (»„-») (36)

n„ Ij

'»j = w„;/,X' = — ^— ; (37)

raag stellen. Voert men nu, in plaats van n, | als integratieveran-

derlijke in, en strekt men, wat geoorloofd is, de integralen uit van

§=: — 00 tot|=: + oo, dan geeft (35)

_ jr/ / 1

2cm' \ ^cij

of, wanneer men (10) in aanmerking neenU,

jr/
i

1A=--\ ^ez-—{Nezf
zcm

[
ic<j

Vooreerst ziet men liieruil dat de absorptie in een oneindig dunne

laag oiiafiiankelijk van de waarde van g is. Ten tweede da(, als men

ook den tweeden term moet behouden, voor een gegeven waarde van

Nz, de absorptie des te grootei' zal zijn, naarmate
ƒ/
grooler is. Neemt

dus g met de dichliK'id toe, (hvu moeide al)S(irpl ie toenemen wainieer
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men eeii zelfde hoeveelheid gas in een dunnere laag brengt. Axgström ')

beeft aangetoond dat dit l»ij koolzuur werkelijk het geval is.

Wij hadden tlit kunnen verwachten, als wij liaiiden mogen aan-

nemen dat het voortduren der trillingen door de botsingen der raole-

kulen gestoord wordt ; immers, bij vergrooting der dichtheid zou dan

de tijd T kleiner en dus blijkens (18) </ grooter worden. Nu wij tot

het besluit kwamen dat de trillingen door andere oorzaken gestoord

worden, moeten wij uit de uitkomst van Axgström afleiden dat die

oorzaken toch op een of andero wijze zoo met de dichtheid van het

gas samenhangen, dat bij de vergrooting van deze laatste de tijd r

afneemt.

^ 17. Tot nog toe hebben wij steeds aangenomen dat de grootheid

Tl in onze formules veel grooter dan 1 is, en de waarden van dit

getal die wij in ^ 12 vonden, zijn dan ook zoo groot dat het \\einig

waarschijnlijk is dat ooit ii dicht bij 1 of daar beneden voor komen.

Toch is er een verschijnsel dat alleen uit een kleine waarde van 7j

verklaard kan worden. Dit is de dissymmetrie in het vei'schijnsel

\ an Zeeman, die Yoigt ) uit zijne theorie heeft afgeleid en waarvan

het bestaan door waarnemingen van Zeeman ') is bevestigd. Zij bestaat

hierin dat bij kleine veldstei'kten de componenten van het doublet

op ongelijke afstanden van de oorspronkelijke spectraallijn liggen.

Terwijl nl. bij grootere waarden van H de ligging der componenten

aan g=4-SenS^ — ? beantwoordt, beantwoordt zij bij zeer kleine

. veldsterkten aan 5 = en 5^1.
VoiGT merkte aanstonds op dat men alleen dan tot de dissymmetrie

komt wanneer ij niet zeei- groot is, maar trekt dan verder uit de

omstandigheid dat Zeeman het xerschijnsel nauwelijks kon waarnemen,

het besluit dat in werkelijkheid de dissymmetrie zwak en dus ij

toch nog \nj wat grooter dan 1 is. Het komt mij voor dat men
dit laatste niet mag aannemen, en wel omdat men alleen dan iets

van de dissymmetrie zal kuimen bemerken, wanneer het verschil

der afstanden van de beide componenten tot de oorspronkelijke lijn

niet veel kleiner is dan de breedte der spectraallijn.

Wij zagen reeds (§ 9) dat, terwijl in het midden dezer lijn § de

waarde O heeft, aan den rand ^ = vr, is. Was nu r, noemenswaard

') Angström, Übcr die Abhangigkeit der Absorption der Gase, besonders der

Kohlensaure, von der Dlclite, Ann. Phys., 6 (1901), p. 163.

2) VoiGT, Uber eine Dissymmetrie der ZEEMAN'schen normalen Triplels, Ann.

Phys., 1 (1900), p. 376.

s) Zeeman, Waarnemingen over eenc asynnnetrisclie verandering van ijzerlijnen

bij straling in een magnetisch veld. Deze Verslagen, 8 (1900;, p. 328.
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grooter dan 1 , dan zouden de plaatsen waar ^^ O en 1 = 1 is,

d. w. z, waar zich iii een zwak A'eld het midden der componenten

van het doublet vertoont, binnen den absorptieband liggen ; de dis-

sjmmetrie zou dus niet kunnen worden waai'genomen.

§ 18. Hoe het nu verder met de waarde van ij gesteld moge zijn,

wij kunnen in elk geval uit de waarneembaarheid van de dissym-

metrie afleiden dat men onder geschikte omstandigheden een ver-

plaatsing van een lijn kan waarnemen, die beantwoordt aan een aan-

groeiing van 1 = tot 1^1, dus blijkens de formule (36) aaneen

verandering

^ (38)

der frequentie. Maar, als dit mogelijk is, mogen wij, wanneer er

van de waarde van § gesproken wordt, ook grootheden die maar

w^einig kleiner dan 1 zijn, niet verwaarloozen.

Zulk een grootheid is de term « in de vergelijking (11), die zoo-

als reeds gezegd werd, weinig van '/s verschilt en tot nog toe buiten

rekening werd gelaten. Willen wij nu dien term in aanmerking

nemen, dan blijft toch al het boven besprokene gelden, wanneer wij

7io vervangen door de grootheid ?;'„, die bepaald wordt door

/ — « = m'«v ; (3'')

dan gaat nl. (28) o\ei' in

5 = m' {>,',' — n').

E\en als nu \i'oeger de plaats der maximale absorptie, of liet

midden der lijn, beantwoordde aan de frequentie «„, beantwoordt

die nu aan n\.

Nu is volgens (7) en (10)

f' := >"-' "o'l

dus volgens (39)

2n„

of, als men (10) in aanmerking neemt

'J, IK m

(40)

(41)

Deze vergelijking leert ons dal i)ij vergrooting der dicht huid de

absorptielijn zich een weinig naar «Ie /.ijde der groote golflengten ver-

plaatst. Zulk een verschuiving hol)i)cn werkelijk Himphreys en Moiii.kh

bij verhooging van druk in vele gevallen waargenomen. Ik durf niet

beweren dat het dcjor deze natuurkundigen ontdekte verschijnsel door

de vergelijking (41) vcrUlaard wordt, want men kan uit deze niet tot

de wetten die zij uil lninnc |ir(irvcn lidibcn afgeleid, besluiten. Zeker
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is lief echter, dat in die gevallen, wiuirin tic dissymmetrie van het

verschijnsel van Zeeman waarneembaar is, ook de laatste term in (41),

die zooals men ziet van dezelfde orde \an grootte is als (38), groot

genoeg is om een merkbaren invloed op den stand der spectraallijn

te hebben.

Dat de term « in (il) kan worden verwaarloosd wanneer ?; groot

is, ziet men nu ook aanstonds in ; de invloed dien deze term op de

ligging van het midden der Hjn iieeft, is dan kleiner 'dan de breedte

der lijn. ')

§ 19. Wij zullen ten slotte nog overwegen, welken invloed de

laatste term in (19), dien wij ook hebben weggelaten, heeft. Vervangt

ni m
men ƒ door ƒ + — , dus, volgens (10) / door /' + — , wat wij

door (ƒ') zullen voorstellen, dan kan men (11), wanneer wij nu «

verwaarloozen, weer in den vorm (28) schrijven. Stelt men nl.

«o' =^ = «o' + — (42)mr
dan wordt

S = m'(«'V — «')•

Daar men \oor (42) kan schrijven

""» = '*»+¥7^r-^ (^^)

ligt de absorptieband iets meer naar de zijde der kleine golflengten

dan aan de frequentie n„ beantwoordt, en zou hij iets verschoven

worden zoodra de omstandigheden t doen \eranderen (§ 16). In-

tusschen mag men den laatsten term in (43) verwaarloozen, daar de

verandering die hij in de plaats van den band brengt, veel kleiner

is dan de halve breedte daarvan. Met welk gedeelte van deze laatste

men hierbij te doen heeft, vindt men, als men de waarde «"„ — »„

uit (43) deelt door de waarde van n — h„ uit (29). Er komt dan

1

2 V n^T

en dit is (verg. '^12) een kleine breuk, daar ?i„ t gelijk is atin het

aantal trillingen in den tijd r, vermenigvuldigd met 2 .t.

1) Wat de breedte der absorptielijnen betreft, wijs ik er nog op, dat, zooals

Prof. JüLius mij deed opmerken, deze breedte bij sommige waarnemingen ten gevolge

van de veranderingen die de anomale dispersie in den loop der stralen brengt,

grooter wordt gezien dan aan de werkelijke absorptie beantwoordt. Bij de proeven

van H.\LLo, waarvan ik boven gebruik heb gemaakt, is echter deze invloed waar-
schijnlijk niet in het spel geweest. Men mag dit m. i. besluiten uit het feit dat de

emissicbanden vrij wel dezelfde breedte hadden als de absorptiebauden.
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Scheikunde. — De Heer Lorentz biedt eenc mededeeling aan van

den Heer J. J. vak Laar-. ,,Over het verloop der spinodale

en i)looip7mtsUjnen bij binaire mengsels van normale stoffen".

(Derde mededeeling).

(Mede aangeboden door den Heer H. W. Bakhuis Roozeboom).

1. In mijne laatste mededeeling ') over het bovenstaande onder-

werp discussieerde ik de algemeene vergelijkingen van de spinodale

en plooipuntslijnen, nl. RT=^f{v,x)eTiF{v,x) = (in een daaraan

voorafgaande mededeeling^) afgeleid) voor het speciale geval6]= 6j,

d. w. z. 7c ^ B, wanneer -t de verJiouding der kritische drukken

— , en 6* die der kritische temperaturen —- der componenten \oor-

stelt. (De hoogste kritische temperatuur is altijd T^.

Uitgegaan werd van de toestandsvergelijking \an vax der Waals,

waarbij h onafhankelijk van v en T werd aangenomen, terwijl verder

in de kwadratische betrekkingen

,?. = (l-..)=/^ + 2.« (!-.«) &,,+.!.= 6,

\a = (l-.r)= «, + 2,. {\-x) a,, + .^^ a,

werd ondersteld

:

K. = V. (^1 + K) ; a,, = [/a,a, (1)

waardoor de bovenstaande uitdrukkingen overgaan in

i« = ((l-,r)l/«, +.. l/a,)'.

Voortaan zullen wij door den naam normale (binaire) mengsels

zulke mengsels aanduiden, waarvan niet alleen de componenten

enkelvoudig zijn, maar waar de heide betrekkingen (J) als vervuld

mogen worden aangenomen.

De bedoelde discussie voerde tot het beslaan A'an twee afzonderlijke

takken der plooipuntslijn (zie de plaat 1. c), welke bij een bepaalde

waarde van d een dubbelpunt vertoonen (fig. 4). \s6 <^ 2,89 (wanneer

nl. 6, ^ 6, is), dan heeft men het normale verloop, in fig. 2 voorge-

steld ; is (9 > 2,89, dau xindt nn'ii het anomale verloop, in lig. 1

voorgesteld, hetwelk tot dusver slechts mogelijk werd geacht bij

mengsels, waarvan minstens éen der componenten associeerend (ano-

maal) is. (C,H, + CII,()1I, C,H„ + H,(), SO, + H,0, Acther + H,Ü).

Nog werd de mogelijkheid van een derde geval (zie lig. 3) aau-

1) Deze Verslagen van 7 .liini 1'.)0.">, p. 14— 2'J.

2) Ibid. van ö April l'.IO.'i, p. Ü8J-(J%.
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,!!;f>(1iiir1, \vaar\iUi o. a. door Kifatv \o(iiliool(lon /.iju lioscliroveii

((", H„ 4" ^3 "i *'" ''"''•' "i"''!' lii''io|) werd iiici verder iii.u:egaivii,

eveniiiin al> op de o\eri^en> i N liekende romiodale \ i-rlioiidiiigen

en drie|ilia>eii-e\('n\\ ieliieii door Kmniw 1 1. eii van |)kj{ W \ m.s in

liool'd/.aak i-eeds \-roejiOr hesclu-eveii .

In oen lalere \'erliandolinu' '
i worA de plaats van liel dnlil)p|pniit,

\v;uu-\'aii de kenni> lielanii'riJU is. oindal /.ij tie scli(>idin,u' aanpN'l'i \;ui

Iwoe zeer \ erselnlieiide Ivpen. hepaalti \iioi- het u'elieel alüciiieeiie

gevrtl l'i'^l'.,- '" 'It^ disenssie \an liet \(>rloop ilei- plooipnntslijn nog

uitgeltreid soov liet liexal .t = 1. d.w. /.. xoor liei dikwijls \(i(ir-

koniende trt'val, dat ile krilisclie <lrnkken dov heide eompouenten

gelijk zijn. Vx word in tlit laatste go\al o.,a. üoxoiiden, dal (H>rst hij

<9>9,fl hot geval van lig. 1 1. e. intreedt.

Voorts leidde ik nil de geheel algenieene uitdrukking

RT—f(r..r) /•(,...) = o

1 {dl\\
der plooipuntslijn nog het aauvangsx erloop. n.1. T.r I -^

—

I af'), voor-

namelijk in \erl)and uiel \ roeger dienaangaande geuite nieeningen.

Zooals ik i-eeds vroeger o[)nierkte (I. e. p. ITi). had reeds \w dkij

\\'a\i.s de r////V'/v'////y/(//\ergelijking der plöoi|iuntslijn ojigesleld, en

daaruit een reeks algemeene govolgtrekkin.iren afgeleid. Ook in een

[lajvr stukken van zeer reconten datum ') werd door hem op de ln'-

kende magistrale wijze aangetoond hoever men met algemeene tlu'r-

iiii>(/i/ii(Hiiisc/ii' beschouwingen en ii/i/i'iii('()ir lielrekkiugeii . aan de

toestandsvergelijking ontleend, kan koini'u. .Maar waar \ andkr Wa \i.s

zelf in zijn Trmain SMsrls (iV. p. IM !l-2 (Deze \'ei'slagen van

12 Juni 1902)) geheel terecht met nadruk op het cuigerijmde wijst

der \aak voorkomende meening als /ou voor de keunis {\qv binaire

stelsels een toestandsvergelijking oinioodiü ziju. zoo heb ik gemeend

een niet oimnt werk te verrichten, door de (////"r/v7///'?(//vergelijking

dl' diYdr\
der iilooipunlslijn. n.1.

f + ^'
I ^ • \vaariu ,' het tweede lid van

AT =:/((. ,r) — de vergelijking der -pinodale lijnen — voorstelt,

door middel der loestaudsx eriidijking iu een i/nJ/'i/i' belivkking F(r..r)

') Arch. Tf.yler C-) ^> l'reniicre parlie, p. 1 -^t» llÖOJ).

') Deze Verslagen van 14 Juli 100.'), p. 108— llü.

') Ihiil. van 12 Oct. l'JOÓ, p. 230— :2."J^<. Het wrslgoiioeindc stuk werd door mij

(1. c. p. lï)l geciteerd, en er is dus in hel geheel niet ,over het lioofd gezien",

dat reeds 10 jareii geleden door va.v uek Waals de liüot'deigenscliappeii der

kritische lijn, enz. zijn vastgesteld, (zio v. u. Waals 1. c. p. :230).

3y
Verslagen der Afdeeling Naluurk. Dl XIY. A". 1905/G.
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om to zetten, welke geeomliiiieerd mot UT z= /{r, .v), rle plooi|Mints-

lijii in de gewune gegevens 'J\r.,r uiidi'iikl. Dtiardoui' nas hel mij

mogelijk nieuwe bijzomlerheden aangaande het verloop daar\'an (o.a.

de splitsing in twee afzonderlijke takken) te weten te komen, en

nauwkeuriger dan tot dusver het geval was, di? verloop in bijzondei'-

heden na to gaan. Ik wees er mede op (I. e. p. 15), dat reeds v('»ór

mij Korteweg beproefd heeft een eindige uitdrukking voor de [ilooi-

puntslijn te vinden, maar daarin niet geheel is mogen slagen. De
discussie strekt zich hij hem tenslotte uit over het bijzondere geval ')

èj =r A, = /)jj, ((j = a.^ (maar <«,., = xa.^), terwijl in mijne geciteerde

mededeeling bij de discussie wel /*, = h.^ werd aangenomen, maar

"i t^ "ï C*^" "u =^ l^^i '^s)- Het stuk van Korteweg is van het grootste

l)elang, vooral ten aanzien der dikwijls zoo ingewikkelde counodale

bcirekkingen, waarop wij dadelijk nog zullen terugkomen.

Nu ik eenmaAl de xergelijking der plooipnntslijn in den bo\'en

bedoelden eindigen vorm had afgeleid, was het een geringe moeite

1 /"dTA
ook voor de uitdrukking — ~; ]

^'^^^ <^1^ zijde der laagste kritische
^ 1 V «* /o

temperatuur een nauwkeurige uitdrukking af te leiden, waarin alleen

voorkomen de groothetlen f) =z - ' en Jt= '. In het door mij in

de geciteerde Verhandeling genoemd(> si uk van van oeh Waai.s geeft

deze alweder slechts de algemeene r////'('/r/^//f^(//vcrgelijking \ oor de

genoemde uitdrukking, (verg. (9), p. 89 i. c).

2. Kv biij\eii nn nog ecnigc Ix'langrijkc piiiilcn Ier licspivking

over.

1". De t)espivking \an lid ovcrgangsgexal hij iicl (hihhelimiit,

wat den loop dor s|)inodaic lijnen, enz. betreft; on do discussie aan-

gaande de mogelijkhoid \au iiol !^' licx'al (1. c. liu'. i5).

2°. Do behandoiing \an hol bijzondere ge\ al /9 = 1

.

'.V . J)o x'orschiiioiido cni/iiiK/ti/c \'orli(iudiugou hij do drie hoofd-

gevallen on bij hel oxorgangsgovai.

4". De bijzonderheid van hol keer/ninl liij /', //., on />'.,' in de

/y,7'-v()orslellingen der drie gevallen (l.c. lig. iet, 2a on 'Aa).

5". Do Uwoslio aaiigaamie het optreden van een ;»////;»^////-krilische

lemper.iluui', on in \ciband daarmede van een 7H^M'/»i»H(-damp(lruk.

lioginuon WIJ in aansluiling aan onze laatste VorhaiKleling (l.c.

p. jus I ili, nicl hi'l ."">' |iiiul.

>) Airli. .Ni'imI. 24 (IH'-iJi, p. 2'J7, :i24, 'ÓSI en 341.



( .Sft5 )

'/. Miii'ni)iiiii-I,rlt'i!ich<> fi'm/x'rnfin/r.

lil (lir V(M-Iiaii(leliiii4' word dnor inij aliifk'iil de t'oiiiiiili^

1 i'''/T,\ 1 r 1 / IA'-'

'•,UJ,. = ^ = "'
.tL"'

,("'-'-'^ -•.)-'.

A<0 gesteld, geefl dt-fliah i-

:

C^)

d. \v. z.

of

^< IZ-T

('—
^J

'9<
4.Tr l/n-

(3)

Dii ux^et't lit'l volu-ende dverziclil.

.T=\„, '

,, V, '/, 1 4 y 16 25

A'< V, 1 o; -2 ir .^. r--' ,,
2'<

,,,
2-^'

,.,.

Kil daar ft allijd >1 wnviU niidcr-lcld (7', i> di' laau'-lo dor lioidc

l^riliM'hi' li'ni|M>raliiriMi , /.dn kan cru iiiiiiiiiiniiid<rili>i-lic foiiipei'atmir

alloon dan npircdoii, waimoor .t. d.w ./.. do verli(iiidiii;4 der beide

krilisclio druUlcon ^ '

,„ is.

Is .T = '

,. dan klimt dil hij «//A- waarden van ft \n()r : is .t' = '/h-

dan alloon liij waaiden \an ft in-seheii I en "2
; en/., en/.. Hij .t = 1

Ireedi in lidvpiistaando rij \an nitei'sic waarden voor ft een niini-

innni n|i. nl. ft^rzl'. Nn /al .t in do aliorniooslo ;iOvallon wel tnssohon

1 en 4 inli.uLicn. /ondal ft allijd /.eer dielil Iiij 1 /.al nioelon we/.oii.

/.ai er een iiiininiale l<rili>-clie len!|ieraliinr i:e\(iiideii wurdeii.

Xenieii wij als voorlieeld de norinale >ltiiren ('.,11,, en N.,< •. dnor

Krr.NKN onder/.oclii. Hier i>

74 273 + 3t)

.-r
— =: I.ii.".. 1 .-r--1.2ii. ft r=z =1.0(1.

4Ö 273 + 30

\ olüciis lio\cnslaande reud iiioei nn ft <^ \ .*)-i zijn, /ai 7', niiniinnin

/.ijn. Dil is liier hol li-oval. Inderdaad Mnid Kiknkn een niininiale

waarde \;in 7',.

Wij maken or noii- o|imerk/,aani (i|i. dal wannoor A, = /y.^ is, dus

n = ft, er ijria w.ianle \;ui ft lie-iaal ^ 1, wolke aan do onwlijk-

heid (3l voldoel. l!ij ft = .t =: I </, = d.-^, A, =: A^ /.ijn de heide leden

gelijk, en is <\v lijn ilor ki'itiselie temperaturen ceiie roolile lijn. Hol

voorgaande is geheel in overeonslenimiiig mol hetgeen wij in een

vroegere Verhandeling aangaande dit punt hebben afgeleid, l.c p. 24).

39*



( 58fi )

Ook in het liijzondero ueval jr =z l l)o>;ta<T.t er l)lijkli;i;ii' i/rru

enkele waarde van ö, grooter dan 1, die aan (IJ) voldoel. Maar in

liet geval 6' ^ 1 is er a/tijd een waarde \an .t deidvhaar, welke

een minimale T, levert. Blijkbaar moet, daar 4(p'rr)'-0(i ^.t)-+ I)1/.t--1=
= (V/.T— 1)' (4V/.-T — 1) is, i/.T dan grooter zijn dan ';,,, en derhalve

-T ^ •
,„, in o\ereeustemming met het reeds iioven gevondene.

h. Mfu'imale dampdrul-. Deze zal, naar bekend is, bij hoogere

temperaturen voorkomen, wanneer bij lagere temperatnren bij het

optreden van een driephaseneven\\ ieht de driephasendruk niet tusschen

de dampdrukkeu der beide eomponenten inligt, maar grooter is dan

beide. De .samenstelling .e, \ an den damp ligt dan tusschen de samen-

stellingen ./', en ,c.^ der beide \ loeistofphasen. Aan de zijde der laagste

kritische temperatunr zal dan steeds ,i', ]>.fi moeten zijn.

Gaan wij thans de \oorwaarde daarvoor na.

Bij evenwicht tusschen de phasen 1 en 3 is blijkbaar, wanneer

Ha en Hb de moleculaire potentialen voorstellen der beide componenten:

(H„)j = {na\ ; {nb\ = dn,), ,

of

(\,- \ ii. - •'• -^ )
+7?27or/(l -.r,) nr: C„- { ^^-cc— \ +RTlor,{\-,',U

('4_j^o+ (l-,,)_-J +7?rWi-, =(7^-^ o+ (l _,,)_-- j \RTUuu,,\

waarin <2 =:
|
pdv — />/•, eu (', eu ^

'/, teni|ieratuurt'unctiën zijn.

Aftrekking der beide vergelijkingen geefl :

ö<2 1— .r, Öi2 1— ,r,—
- + 7?r lo>, 1 = v-- + /?7' /""

.

of

1

—

X, ,r. 1

loq
1— .r, RT

zooals reeds meeruialen. o. a. iloor v \n dkh Wwi.s. is at'aelcid.

Nu \-onden wij vroeger voor -— (l.c. p. G8fS, tornude (3', en

bl. 089 boven):

Bij ,/• = ü heeft men derhalve, als wanneer <i = a, is:

/öi» d£*\ / 1 1 \ / 1 1 \

(07;
-
n7,U = -'^".<^"-

-
•"«'

' (.7
-

,7)
- "."•.-'>

(r? - vJ

•
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1 1

zuodat wij hij Idiji' UMii[tfi'aliirfii iwuiuieer — eii — kiiiiiicn wonk'ii

\veg,nel;il(Mi, eii i\ ^= /i^ kan licslelil wdnicii) verkrijgen:

--' =,». (4)

Reeds liieruil ziel uumi, dal wjiimeer h.^^/)^ is (n = ^),

dus l/«2 > l/"i (omdat '^ > ' moei zijn), (
/o-/ — ] allijd i/i;/ii/ir^

V •'•!>

is, d. \v. z. .'•, <C'<'i- Derlialve evenmin een driepliasondink ^ dan

de beide danipdndcken, als een minimale kritiselie temperalunr.

Leiden wij nu \erder uit (4) de voorwaarde voor ';, ^.''i at'. Dan

moet deelende door —— :

V ^1 /

(/>,-/.,) >2(p/«,-p/«,)

zijn, d. w. z.

/l/a.

(^)

ol daar — = — en -—- = --r- is

:

f»! jr l/(ti l/jr

(^ (9

waaruil vol^t ;

''<^rT
Deze Nooi'waardo is derhalxe ceu andere dan de xdorwaai'de (H)

voor de minimale kriliselie lemperalunr, en wij zidleu dadelijk naiiaan

in lioe\'er de heide voiirwaardeu elkaar in- of uil^luilen.

i'',\enniiji aN hij .-r-r.H, \(ild(iel weder hij .t := 1 een waarde \an

& aan buveu^laande (iiii;clijklieid. U 'V :=: 1. dan moet, mil> l -t^'
,,

,

.-T-2^''.T+ 1^0 zijn; en daar dit laatste altijd vervuld zal wezen,

zoo zal bij fi -=z 1 aan de zijde van den J*''" component .Cj^.c, zijn,

wamieer -t^'
,

is. (Hij 6*=! vonden wij alleen dan een minimale

kritiselie temperatuur, wamieer -t^'/ic i^)-

Wij kunnen nu y,emakkelijk aantoonen, dat altijd

(3 i/.-T— iT'
"^ 2\7^—i

is, zoolanii' rr ^ '

,
is. Immers hel bovenstaande leidt tot

(3 ^ -T— l)-' > t l/.T (2 l/.T-D.

(1. w. z. tot -T — 'J i' .T -f 1 > tl. wat alweder altijd verxuld is.
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Wij hebben derhalve bij -t ^ '

^
.

Is i't' t't'H iiimiinük' kritische temjuraliiiir, i/an is nuk ,r, ^ .<, i maar

niet noodzakelijk onan'kt'crd): is niet .v,^.i\, dan is er ook geen

niiiiinialo T,. (alweder behoeft niet het omgekeerde waar te wezenV

Mocht .T < V, 7-ijn, dan is jiooif •',>'•,. terwijl '1], alsdan alleen

minininni is, waimeer (8> is vci-\uld. xoolang n.1. «>'/ib blijft.

Maar <lil fNceplioneeie geval, n.1, dat hij 6» > 1 de waarde van ^

beneden '

,
blijft, /.al wel uilersi /.clilcn \oorkomen.

rit liet li()\enstaande lilijkl dus ten vuile, dal de Iteide \ uurwaar-

den elkaar \v<>l dikwijls, maar lang niet altijd inslniten.

Een eid<el voorbeeld: Artltir -\- Hj >.

Hier \^ d = "^^ - '^^^ = \M. .t == ^^f = 5,42, i/rr = 2.35. Het
273 -f 195 3(5

.51.0

iweedo lid van ?> wurdl dns z=: _— ;. =^ l.oi". Daar alzou &<^\.Z\^
36,0

is, zoo /.al er een minimale kritische temperatniir zijn, en '/«>• ook

.rj^.i'i volgens buvenstaanden regel. Inderdaad is het tweede lid

van (5) =1.4(). en 6» < 1.39 zijnde, is du> H a furtiuri < 1,4(5.

Het gevondene is in overeenslennning met de werkelijkheid, daar

de diie|iliaseii(lruk grooter dan de damjidruk \ an aeiher werd gevonden.

Nemen wij mi eeii.s ('.JJ,,-\-H./J.

Hier werd ile drieidiasendrnk k/eii/rr dau die van (

',11,, ge\ uiideii.

Gaan wij na uf de ongelijkheid (5) iietzelfde voorsjielt. Daar

273 + 364 , _ .

195
.

.A— ! ir; 2.0, 1^, .T = :=; 4.ol, J .T = 2.US. ZOi i VUldt
273+ 35 45.2

men voor de waanle 1,36. Kii nu is dns 2.0. ///<•/ <^ 1,36.
2 J/jr—

1

De regel komt dns alweer uil.

A'olgens bovenstaanden regel is er nu uuk i/o'h minimale kritische

35,9
tem|ieralunr. liet tweede liil \ aii (3) wordt tlian> =: —-— =1.31. en

•2,0~ \- Md- iiiiinler < 1,31 dan < 1 ,:{•).

De heide \ uurbeelden /.ijii re|»resentaiiten \aii liet »vr.</r lluufdtvpe.

waai' een |il(iui|niiiislijii \.iii (\ iiaar.i. en een \ aiW '., naar
<

'„
liio|il.

De Ie/er /al u|pmei'keii, dat hier ir,i/,r als '2'- euin|iiiiii'iit fiiiitieerl,

derliaixe ecu /fiT ai lale s|uf. .Maar men liedeiike. dal iii de nabij-

heid \ail .1- -^(1, waar de lieidr IrLlcU Lieldeli, de \ Ineili.are pliase

////ii'i i/r/in/ uil r/, ///(/ (ivs|., ('11,1 lii"-l;ial. /.ni.dal liet daarin aan-

wezi^f w;it<T liii'.^i'\ (li'jc \aii dr iiiler>i nrnnir \ erdiiniiiiiL; .iN iiaije-

nncg Milkumcii iinrinaal k.iii wurdeii iic-clinii w iL

VulledlulicldshaUe \ermcldrii WIJ iKi;:, dal twee ;lllilciv I icki'inlr
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voorbeelden, die mei de üciKiiMiide naui'iinei:- de eeiiiu liekiMidi' dl'

liever oiideiv.oelile /ijii, welke lol l"\ pe I heliuoi-eii, heide den

afgeleiden regel volgen.

Bij C,H, + CH,()H is 11.1. ^=l.(i<t. .T= l,H3. dns van wcge

.T = ^ kan .r, ni,i > .e, zijn- En l.ij SO., + 1I.,(» is /V = 1,4J),

-T =1 2,47, l/.T^l,57, deriialve is het tweede lid xan (5)=:1,J5.

En 1.49 is niet <;'1,15, mitsdien ook .e, niet >.(,. Dit slwit dan

weer in, dal i/i'eii minimale kritische lemperatunr optreedl.

Dat dns van de vier mengsels C,H. + CH,OH„ C,H, + 11,0.

SOj -j- H,0 en aetlier -|- H.jO alleen het laatste een driephasendruk

vertoont, (jrooter dan de dampdrukken der beide eompoiienten. is

met de boven gegeven theoretische afleidingen in volmaakte overeen-

stemming.

'•\. Hespreken wij thans kortelijk het derde pnnt, \\\. Ae connudide

verhoudingen. Aan de hand van de verschillende figuren der bijge-

voegde plaat kunnen wij met weinig woorden volstaan. Het es.sen-

tieele gaf ik reeds met een paar aanduidingen in een mijner huitsle

stukken ;1. c. p. iS onder en 19 boven; lil. '25 onder en 2(i lidven.

bl. 29 midden"!, waarbij ik verwees naar de bekende stukken \an

Korteweg, wat het verlooj) in de omgeving der punten tl^ en i?,

betreft, en naar een paar stukken van van dek Waals, wat de

punleu /.', iMi A'., Iiij lii't derde li(i()rdlvp<' helrof.

Wij kunnen daar thans aan toevoegen, <lat onlangs door van deh

Waat.s
I

in hetzelfde Akadeniieverslag als waarin nujn eerste stuk

over de spinodale en plooipuntslijnen verscheen (Ti April 1905)] een

aanvulling is gegeven van zijne vroegere beschouwingen omtrent het

zooexengenoemde '-V' tvpe. in ox-ereensieinming uiet hetgeen vmiU 14

jaar geleden door Koktiax i;ii dienaaug.iaude is algeleid 1. c. p. ."{Ki—

318, fig. 30—35). Wij hebben dit Iransforuialiev erloop dan ook in

onze fig. 9. 10 en 11 gereproduceerd, maar nu in \erband met

onze vroegere beschouwingen aangaande het beloop der [)looipunlslijn.

Zoo ook in andere gevallen.

a. Ifoo/dti/pe 1 tig. 1—6).

In lig. 1 ziet men de gestadige vervorndng der hoofd(dwars)plooi,
'/

wanneer de temperatuur daalt van t ^ -,--=: 2,37 bij (\ tot O.iSO.

(Deze getallenwaarden liebb(>u betrekking op hel bijzoixlere geval
/'i
= /',

maai' wanneer
/'i C;^ /'.. is. wdnleu de Ncrhondingen aWq^w iiuineriel:

gewijzigil, zooals ik in het boven geciteerde stuk in de Arch. Teyler

heb aangetoond). 7'„ is de temperatuunr \ an het punt L\, en is ^= 1
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T
"esteld. 6 ^ ~ h hier = 4. (zie uver deze en andere gegevens de

reeds meermalen genoemde ^'('rllalldeling Iji de/c \'erslagen .

Het p]ooi|mnl /^ is sterk naar de zijde der kleine voinniina ver-

schoven; steeds is er evenwicht tnsscheii een gasvoi-mige phase oen

een vloeistotphase 2. die betrekkelijk rijk aan den 2"' comi)onent

is. Bij kleinere volmnina is de gasphase 3 teilelijk aan een vloeistol-

phase gelijk, maar de overgang is geleidelijk. [De doorgetrokken

randlijnen der plooien in imnne i\ ,(-projeclic. waarop de rechte

verliindiiiüslijnen iler correspondeerende noden rnsten, stellen overal de

coniiodale lijnen voor; de geNlip|)elde lijnen de spinodale lijnen; de

plooipnntslijn is door kruisjes aangegeven].

Hij T=l,<i en t= 1 ziel men de connodale lijnen in de tiuuur.

K(jnit T iets heneden 1, h. n .
I',!'''^, dan oiilslaal een coiniodalc lijn

op kleinen afstand rondom ''

',
loo|(ende. terwijl de gr(K)te coimodale

lijn met haar plooi[iiinl verder naar <
\,

uaal. I!ij r = 0,97 ontmoeten

de twee plooien elkaai' in een InmuKjffi) i/ii/>Mji/<ii>ii,ini!'). Hij mig

lauere temitei-aluren heeft men een geopende |)looi. waarvan de Iwee

takken der connodale lijn naar rechls en links uiteengaan, en die

men voor t =; O.iS geloekend ziel. Tol de hoouste drukken loe zijn

dan .'• en -r.^ \ erschillfud. en i^ hel niel meer mogelijk de heide

pliastMi 2 en '•'> dooi- drid\, lioe iiitpoi nok, lol eeu hom'.vuene \ loei-

slofpliase Ie mengen. Hij waarden \an 7' lusscheu 7', en 0,97 'J\

werd tie bij een zekeren lioogeu diuk hei-eikle homogenileil bij nog

hoo"eren drnk weer verbroken. \\aaru;i de beide pliasen steeds

verder, lol aan een zekere grens uiteengaan.

In üu. 2 i> een belauiirijk moment voorgesteld, lüj t := iliVA riinkt

n.1. de >pinndale lijn in //, aan de |il(i(iipunl>lijn (\.\. en van dil

oou-enblik af i>eginl zicli liiiniiii de eii^cnlijke eoniiodale lijn een nieuwe

"esloten connodale lijn Ie voi'men van de uedaaiile aU in liii. 15

(T ^ 0,62) is afgel)eeld. I >e >pinodale lijn i-aaki Iwee keer aan die

geïsoleerde kromme, en wel m de |)looipunlen // en // .
[Dit alles is

reed> di'or l\nnTKVvK(i l.c. uilvocrig nilecngezell. welke bij t i= O.fi;-}

I,, l{ iiii iMii z. •/. ../"'in/ tltuihli' /i,'/,'i-i>,/rti('" samenvallen-). De

l,,.il,„.J(|e e idale lijn ^eefl ecjiliT noi; -een real izee|-bare evcn-

vviclilen, aan^^czieii d:e lijn dp liel i|--v lak /inrrn hel i-aakvl;d\ aan

i|
I,, |i;.r. I .>i'lii{rii'it lil' >|>iiM>il;ili liirii'ii i'lkiiiu iii ilil 'iiililii'lpuiil Ie laken : ilil

iijiM'l iiatiiiillijk n-ii Miildili^: /Ijii.

-'l ||,.| \„\„,ri) M.lllWl-lijts :.'c/,l--i| Ir Wnlilell, (kil \all ijf |il(iel|il llll>ll|n Irlkell.-

sli-clils iTii, na il.' lakiii^ bij A'i Ivve.' itiiiilcii I ik- lciii|icialmir dti iMxJHMnvdr

S|MIH"lale en .olincHkile lljll n .||cs|M)riili'ei i'll. Alle aiiilcie liuiilcil lier lrlkili> in

haar fe'elieel -e|iriiiiT|iTi ilr |ili iiii|iinil -lijn lirjuiinni lilj anikar, lagere m limiuert'

lüiiipcialuicu.
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de eigenlijke connodale lijn. dio de [ihasen 3 en 2 bepaalt, is gelegen.

Fig. 3/^ geeft oen vergroule. ncselieniatiscerde \ oorsteiliiig van die

geïi<oleerde connodale lijn, waar eenige reciite lijiion de .,\erborgen"",

irrealizaliele evcnwiciiten xdoi'siclk'ii. He [iiinicn ii en u'. enexenzoo

// 011 // zijn corresiMindceiviidc pinilcn. 1>(' ..sl;uuM" liij // is steeds

UOAV de zijde \ aii lid |iloni|Hiiil hij dii- ii'ed> \cnlwciien van de

lioot"d|)looi gericlil ; de ..|iuin" liij ii ligl aan >\i' tciicimx iTgolcldc zijde.

Wij maken er o]inierkzaani op. dal lifl \(Mioo|i der spinodale lijn,

7.<toals in lig. 3 en 3»^ is geteekend, iii^^liiii dal dczr op de iiijzniidere,

in tig. '2 aangegeven wijze aan de plooipiiulslijn laakl. ilrl liovenste

stnk \ail nl. in de Miiiniddcliijke nal>ijliei<i \aii //, liiik> \an de

genieenscliap|ielijke raaklijii. Iicl Itciiedi'ii-lc siiiiv rcf/ils daarvan.

Hij iKig iel> lagere lenipcialiiur. in (iii> \dorliccld hij r 3= (),()]

(lig. 4:. lieiiinl de geïsoleerde (•muKidale lijn in .U Ie nilci/ aan de

eigenlijke connodale lijn. en \an dit oogeidililv al' zal een der heide

nienwe plooipiinten. nl. //. Iiel plooi|)niit \aii een nieuwe zijpiooi

xvorilen. die aizoo np de hoxen liesciirexen wijze uil de lioofdpiooi

is ontstaan. Zie h\ . liu. 5. waar t = O.OO is. liet punl y/ is steeds

irrealizabel, en ilii hlijl't zim uit het ahsoiuie uii![iiun toe, waar de

])looipnntslijn in ^1 eindigt. Daarentegen zullen alle [ilooipnntoi /'

van af ,1/ tot (\ toe realizabeie plooipnnten der nieuwe plooi vormen.

In tig. 4 begint de pliase 3 zich te splitsen in twee nienwe pliasen,

de eigenlijke gaspliase 3 en een nienwe vloeislolpiiase J, rijk aan

den 1*^" component van het mengsel. Er is een driephasen////^, begin

van een driepliasen'//7"('/H)t7.- (zie fig. 51, die zich \an nn af tot aan

de laagste temperatiu-en handhaaft.

In tig. o ziet men ook hoe de vroegere doorloojiende connodale

lijn. maar die thans in de hoekpnnten 1 en 3 van thn driepliasen-

driehoek wordt afgebroken, oji hel il--vlak doorloopt. Hiermede

coi'resjiondeert de bekende ,,kain'" op dv connodale lijn hij 2.

Bij T =: O, .55) l>ereikt liet nienwe p]ooi[uiiit /' de laagste kritische

lemperatnnr (\, en van dat oogenblik af is de zijpiooi steeds aan

de zijde ,r ^= O geopend, en dil blijft loi a;iii de laagste tein|)eratnren toe.

De y/,,f-\oorstellingen zijn wegens plaalsueJu-ok \v(>gü:eialen.

Fig. 6 geeft de yj, '/'-voorslelling der plooipunlslijiK'ii. ( >piiieikens-

waardig hierbij is. dal in do lijn ( \A hij /i^, waar de s[>iiiodale lijn

ivKi^t aan de [>looipnntslijn (verg. lig. 2 . een ki'rrinint o|>treedt. Wij

zuilen dil later uoii bewijzen. Zooals wij reed- iu onze \ roegere

\ erhamlelin.ii- hehbeii aangetoond, iiadeil de iliiik // hij .1, waar
7'=: O is, lot -"/',• ;Deze alleidiiiLC ueldl hlijkliaar ook voor hel

ftluemeeiie ueval ilai //^(l i> . Ver^elijkiuii niet Hl;. 4 le>Ti. dal hel
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punt M, waar de driephasendnik begint, ligt bij een temperaluui',

lager dan die \m\ R^. Is de driepliasendnik ingelegen tusschen de

dampdriikkeii der beide componenten (de doorgetrokken lijnen, van

C'i en 63 uitgaande, stellen de danipspanningslijnen \oor), is m. a. w.

.f, >.'3, dan geldt fig. 6; is daarentegen ,v,'^x^ en de driephasen-

druk steeds liooger dan de danipdruk van beide componenten, dan

geldt (ig. im. De lijn CJi vertoont alsdan een minimum. (In de

figuur is (Ie driei)hasendruklijn steeds door AAA aangegeven).

b. üoo/dlyix' II.

Na het bovenbesprokene z,ijii de verlioudingcn i)ij dit tvpe ook

zonder figuren \oldoende \\eer te geven. Hij een temperatuur iets

lager dan die \an /i*„, waav de s|)inodale lijn wetlei'om de plooi-

puntslijii (uu *'„A) raakt, treedt weer een driepliasenevenwicht op.

Thans splitst zich niet de gasphase 'A in .'J en 1, zooals bij Type I,

maar de \ loeistofphase 2 in twee \loeistot'phasen 2 en I. Evenals

bij type I de plooipunten \an M (tusschen R^ en C\) tot ^4 irrea-

lizabel waren (zie ook lig. t?), zijn het ook thans die van M (nu

tusschen R., en ('„) tot .1. Het gevormde driephasenevenwicht blijft

tot aan de laagste temiK'i'aturen (oe bestaan. Daarbij doet zich weer

hetzelfde verschijnsel van de nunimalo kritische temperatuur in de

nabijheid van (', \oor, evenals bij type I. Bij temperaturen lager

dan 7'=().96 7'„ zijn de beide vloeistofphasen 1 en 2 door druk,

hoe groot ook, niet meer tot één homogene i)hase te mengen.

Ook de achtereenvolgende /*, .c-lijnen zijn wederom weggelaten.

Eindelijk vinden wij in tig. 7 ile />,7-voorstelling. De driephasen-

druklijn is hier tusschen de Iteide dampdruklijnen ingelegen, zoodat

this aan den rand bij ,(•==:() •'', <C .''1 is.

,-. //,„;/;/////« ///.

De mogelijkheid hiervan bij mengsels \an nornia/c stotfen zal later

afzonderlijk \^•orden nagegaan. Wanneer het o])treedt (o. a. bij meng-

Bels van C^H» uiel ('Jl.Oll,, vu/.., bij ti'iaethylamin en water), dan

heeft de piooipunt^lijii ^ '/
', de in fig. M geleekende gedaante.

(iaandr vanaf de lioogstc krilisciie temperatuur bij T, naar beneden,

/ai liij (Ie dnor /,, aauu'cduidc lciu|peratinn- weer ccn (hibb('l|ilo()ipunt

liij /,\ ()|ilri'dcii. derliabc bij iels lagere leniperal iiiir vdiiniiig \an

een iCÏMtleeide (( illlMX lale liju, als ili W'j:. '.\. Dil gJial, /.lid diKirtdidat

|,ij /_ di<' •jc>liileii lijn III .1/" naar iMiilen beuiiil l(^ Iredeii, d. w . /,.

Iiiiiieii de ei'jcnlijke (•(iniiudale lijiider hnulil|iliH)i, w aarbij /.icil evenals

in lij;. 4 de pliase .'; 111 i! en I be;;inl Ie >|.lilseli. 1 >ie s|ililsing /elf

bij /, is viM)i-i:csleld in fejll^ f.r lii'eli /.icli d; vciiaK in lig. 5
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een driepliai?ene\enwicht gevornul. Het Norlüup der \erschillende

coimodale lijnen is nog geheel hetzelfde als iiij het analoge geval in

fig. 5, alleen was daar liet |>looii)nnt /' dor hoofdplooi reeds \er-

dwenen. Dit verlooi) is. zooals hoven uczegd. reeds door Koktkwkcï

aangegeven, en uok van ni'.i! Wam.s iieel't dit in een zijner laatste

niededeelin.Lioii (l.c). aangaande de tnuisfornialic van een lio(it'd|il(Mii

in een zij|)looi en omgekeerd. aan\aard.

Echter, het ge\ornidc (lrie|iliasene\('ii\\ ichl is. zooals wij znllen

zien, niet van langen duur. Hij nog iets lagere t('ni|ieratiuir /, lieeft

er (zie fig. 10) een zeer belangwekkende transformatie |)l;wts, e\en-

eens door Koi!TK\ve(; (l.c. p. ;}18, tig. IM), en later door \ \n dei; Waai.s

\\.r.) aangegeven. De liij tig.!» ge[)laatste kleine leller> ii.lj.c,(l en

(i',ö',c',d' geven de ver\orming hij vergelijking iler ligg. dnidelijk aan.

Weer iels lager, hij /. (lig. 11), zijn de rollen verwisseld, de zijplooi

van lig. 5) is nn h(utfdplooi geworden, en onmekeerd hecfl de hoofd-

plooi zich tot zijplooi vervornul. .Merken wij op, dal t\r ..slaart" hij

// altijd naar de zijiii' ilci- hoofdplooi i> uekeerd. zoowel in lig. 9

als in lig. 11. < >ok de ..kam" i> na drn overganii' van lig. 10 van

plaats verw iss(^'ld.

En daarna herneemt de verdere transformatie haar normalen f>ang.

Er komt een ougeiddik, bij f^ (in tig. 8 voorgesteld), dat de geïso-

leerde connodale lijn van lig. 11 begint onder te dniken binnen de

eigenlijke connodale lijn der hoofditlooi. Dit geschiedt iu .1/', en het

is dan met hel driephasenevenwichi. d.ii alzoo >lechN van kort-

stondigen diinr is geweest, uedaan. De l)eide pha>en 1 en 2 zijn

weer saamgevallen. en men heeft daarna nog slechts coëxistentie

van o en 2. evenals vroeger, en evenals bij tvpe 11 v()or .1/ in de

nabijheid van A',. Het plooipnnt P van de hoofdplooi blijft nog
eenigen lijd bestaan, doch zal spoedig (bij (',) ^^ ^'"t^t-ns \ci-dw ijm-n. 'i

Ook de gesloten connodale lijn blijft voorbij M' nog een korten tijd

binnen de eigenlijke connodale lijn, wordt hoe langer hoe kleiner,

en verdwijnt eindelijk bij h\'. waar de spinodale lijn nogmaiils aan

de plooipnntslijn raakt ;lig. JS bij /^i. De temperatnnr ^,„ is de laagste

kritische temperalnur der beide componenten, die van (',. en bij Jiog

lagere temperatnren be^ini nien langzamerhaml de tweede plooipnnts-

lijn ^'„.1 Ie naderen.

Hij /,, lieefl leii derde mah' rakinu plaals \an i'eii -pinodale lijn

aan ile plooipnntslijn. n.l. aan den L^ciioeiiide l.ik ^'„.1. Wederom
zal bij iels lagei'c leniperalunr. bij .1/. een dneplia>eiie\ciiw ielil op-

') Hel killl Oiik ^'rliiMlii'ii, ilal (11- lclii|iri.(liiui v.tll l,"., Ii'ii .1/') hi^'rr j> ijuil ilif

v;lll ('.,. ilit koinl ili(li|il;i;iil liij ilr iiovciiyijllKi'llKlc li|iMi;.,'si-|.s vonr. Hel |iiilil P
vuil lil- ll>>(i|(||il(lni is iLlll irnls \ ,l 1 1\\nicll VlHir clul 1 t'M -> hij M' .Sallll.'llValll.'ll.
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fi-eden door de hernieiuvde splitsing van 2 in 1 en 2, en nu voor-

goed, tot aan de laagste teniperatnron. Dit is alles geheel identiek

niet het bij type II lieliaiideldc

Theoretisfli belangrijk liij dit merkwaardige derde (zeer anomale)

hoot'dty|ie i^ dus dit, dat na liet saiueiixloeien (\q\' beide \ioeistof-

phasen i en 2 iiij .)/' [tj er liij genoegzame verlaging der tenijjera-

tiiur wederom splitsing der liomogene vloeislofphase in twee afzon-

derlijke [)hascn moi't optreden, en wel bij J/, iets beneden H.^ (zie

ook fig. 12).

Merken w ij nog op, dat het pnnt M in tig. 4 en 6, en in lig. 7

een z.g. In>ri'iuiii'iiij[mn\ is, d.w.z. dat bij temperaturen //ec//*'/- dan de

mei dal pnnl overeenstemmende temperaturen de beide phasen 3,1

of 2.1 éen homogene phase zullen \ormen. üit zelfde is ook het

geval met de punten ,1/ en M" van fig. H en J2. Hoven de tem-

peratuur van i][ \all 1 met 2 samen, boven die \m\ M" wederom

1 met o. Maar het |)iinl .)/' is daar een z.g. />(fH«/f«mengpunt,

Avaid bij temperaturen lnijei' dan die \an M' vallen de bij hoogere

temperaturen geseheiden phasen 1 en 2 tot éen homogene phase

samen.

Hij de plo(jipunlsiijn i\ ('., van het derde type (.lig. 8) zijn alle

plinten, gelegen tusselien M" , iets v('K)r R^, en M' iets voorbij R\,

niet te verwezeidijken. Zij \ormen weder de rij van verborgen

plooipnnten //, die in de lig. 9—11 zijn aangeduid.

De //, .r-\oorstellingen zijn wederom weggelaten,

In de tig. 12 en 12rt zijn van het genoemde type de p,T-\oov-

stellingen der i)looipuntslijn geteekend. Men lette wederom op de drie

kfcrpiinti'ii li^, 11.^ en II' .,. In tig. 12 is de driephasendrnk tusselien

(Ie dampdriikken der (omponenten ingelegen ; in lig. 12a daarbuiten,

(\ /i\ heeft dan weer, cxenals in lig. (wy, een terngloopend verloop.

De bespreking \ an <le nog oNcrliliJNciide punten zidlen wij (ot

een volgende Verhandeling uitstellen. Die punten zijn: n.) Het over-

gangsgeval tusselien type I en II itiel licl dubl)elpunt; i'*.) de be-

sprekiii,;^' der iiiogelijklicid \au lid iiiilrcdeii \aii type lil: e.) nog

iets o\cr liet iiij/.diidcrc geval 'V ^r: 1 ; </.] Ilcl bewijs, dal iii de //,
7'-

\()()rsl('lliim<'ii de vcrscliilleudc piiiili'U /i', //., i'ii //'., keerpiiuteu zijn.

Natuurkunde, l'e lieer LhhkN'IV, biedl eell<' liiededeeliiig aail

van deii lieer (>. l'os'i'VI V ; ,,/(7.v nrrr </, ,//-iiii///i/</ II hl

lliu.TZVi \\\'s .,\'iiili'smhii'ii iilirr ( liisllimrii''
."

(.M.'.lr aaiiL'.'lMMln, li.M.i .Un llrci .1 |). vw \>v.\: Wa\i,>i.

|)e/,(^ niededeeliuii /al il! het Verslag der volgende vergadering

V\ iirileli o|)i:<-Uoliie|i 1.
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A'onr (Ic lutekorij woi-don aaimpluidpn: 1". door don Heer II. G.

VAN 1)1. SvMH, ÜAKiUYZKN : ..Di'kM-iMiiial ioiis (io la (liflVTonce de loiiiiilude

Levdc-riiajislior*;-, de ra/.iiiuit di- la diivclioii l'l>aiisl)ei-fr-^illar<l et

de la latitiide d"L'l)aj>:sl)erü- par la iiK^snro des distaiices zéiiitaies et

d'après la niélli(idi> H()i!i(i:no\v-'r\i.( firr cm ISOIV: 2". door <l('ii lli'cr

Bakhi Is HoozKBonM do dissertalie van den lieer (". van IkOssiM:

,,Invloed \an lanii/.anie dissoeiatie op pliasenevenwielilen".

De veroaileriim- wordt gesloten.

E R R A T A.

p. 515. regel 5 en 4 v. o. staal :

if de (iinclie 'la — x -\- — - x, — (r + ,•)? + 'I,pt\ x^ — (r - ^)t +'/, ;./-.

lee.s :

1 .)•'

« is de functie 'In — x A ;

20 a,

•'•. = ('• + o) ^ + \', pr- : .r, = {v -.)(+ \ \pt'-

(10 Januari, 1906).
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Ingekomen is:

1". Bericht van de Heeren Hoogewerff en Place dat zij verhinderd

zijn de vergadering bij te wonen.

2°. Brief van den Minister van Binnenh\ndsche Zaken d.d. J 3 Januari

1906, Avaarbij bericht Avordt dat de Heer Prof. S. Hoogewehff be-

noemd is tot gedelegeerde der Nederhxndsche Regeering bij het in

April 1906 te Rome te honden Scheikundig Congres.

Voor kennisgeving aangenomen.

3". Uitnoodiging van de American philosopiiical Society te Pliiladel-

phia tot bijwoning van de feesten ter herdenking van den 200'*"^" ge-

boortedag van Benjamin Franklin op 17—20 April 1906. De Voorzitter

stelt voor den Heer Lokentz te verzoeken de Afdeeling te \'ertegen-

woordigen. De Heer Lorentz verklaart zich daartoe bereid mits het

bezoek aan Philadelphia overeen te brengen is met de andere ver-

plichtingen die hij voor den duur van zijn verblijf in Amerika op zich

heeft genomen.

Aan de orde komt de in de November-vei'gadering uitgestelde

missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken met de vraag

of de Akademie een Nederlandschen geleerde wil aanwijzen bereid

om de Regeering te vertegenwoordigen op het Geologisch Congres

in September 1906 te Mexico te houden.

Aan den Minister zal bericht gezonden \vorden dat geen der leden

zich beschikbaar kan stellen.

De Voorzitter brengt in herinnering dat de Heer Lely voor het

eerst sedert geruiinen tijd weder de vergaderingen bijwoont en heet

hem welkom bij zijn lerugkomst uit Suriname.

Aardkunde. — De Heer van Diesen brengt namens de (ieuiogisclie

Commissie verslag uil oxer haar werkzaamheden in het jaar

1905. Dit verslag luidt als volgt:

In <\('i\ loop van het jaar 1905 ontvingen wij van 11. 11. Inge-

nieurs l)ij Waterstaatswerken slechts twee mededeelingen omtrent

in Nederland verrichte grondijoringen. De Ingenieur van het Water-

schap Schouwen, .)hr. R. R. L. »i' MntAi/r zond ons eenige monsters

aarde, afkomslin van ecuc borint; iialiij de Haven \aii liurghsbiis in

Mei 1904 door hem uilgevoerd. De Hoofdingenieur iv. ,1. Castenui.ik

te Leeuwarden /.oud eene kaart met de proiielen van diie Ie Delfzijl
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a;edane horingen. De monsters aarde en de kaart hebben wij ten

onderzoek en ter kennismaking aan Dr. Lokié gezonden.

De mijningenienr P. HrFi'N.u.Ki., die in liet vorige jaar (1904)

aan de Geologische kaarteering van iiet lilad N°. 400 (Losser) had

deelgenomen, verzocht ons eene toelage om nog eenig onderzoek te

doen omtrent de Lossersche zandsteenformatie in Twente en o\er

de Diiitsche grenzen. Hij heeft dit onderzoek in Juli 11. verricht, en

bij de Commissie eene kaart met bijbehoorend verslag ingediend.

Heide werden voorloopig in handen van Prof. van Loon te Delft

gesteld.

In Dr. H. G. Jonker, assistent aan het Mineralogisch-Geologisch

Instituut te Groningen en privaatdocent aldaar, mochten wij eenen

nieuwen medewerker verkrijgen. Hij hield zich in de eerste plaats

bezig met de verspreiding der sedimentaire zwerfsteenen in het gla-

ciaal diluvium van Nederland en wel met het oog op de groote

verschillen, welke in de quantitatieve verhoudingen van zwerfsteen-

gezelschappen in soms diclit bij elkaar gelegen plaatsen optreden.

Hiervoor werden onderzoekingen ingesteld te Ui'k, Yollenhove, in

den Drentschen Hondsrug, en te Tolbert. Buitendien is door hem de

bouw van den Hondsrug bestudeerd te Noord- en Zuidlaren, Gasselte,

Huinen, en Exloo.

Dr. Jonker lieeft reeds een voorloo[)ig kort verslag aan ons over-

gelegd en hoopt in het jaar 1906 het gansche door hem verzamelde

materiaal verder te bewerken, teneinde de uitkomsten in eene meer

uitvoerige verhandeling aan de Akademie aan te bieden.

Bij het graven van het kanaal Tolbert naar liet Leeksterdiep heeft

Dr. Jonker eene grondmoraine ontdekt, waarvan de zwerfsteenen

volgens zijn voorloopig onderzoek geheel en al verschillen van de

grondmoraine in den Groninger Hondsrug, maar zeer goed o\er-

eenkomen met de zwerfsteenen \an Kloosterholt, evenals die \an

L"rk, Yollenhove, en Drenthe buiten den Hondsrug. Het onderzoek

dezer steenen te Tolbert in bovenvermelden zin heeft Dr. Jonker

onlangs zonder uitstel moeten verrichten, en zich daarvoor opnieuw

naar Tolbert begeven, wijl de aannemer verplicht was gewoi-den,

om de steenen voor do 1 ievloering van de haven van Tolbert te

verwerken. Ook hier\an zien wij Dr. Jonker's \erslag te gemoet.

Dr. LoRiÉ heeft ook in het afgeloopen jaar niet stil gezeten, maar
de aardmonsters van een veertiental grondboringen in de Gcldersche

vallei, die vanwege de gemeente xlmsterdam verricht zijn, onder-

zocht, en naar aanleiding daarvan een aantal onderzoekingstochten

in die streek ondernomen. Boxendien heeft Di'. Lorié zwerfsteenen

en fossiele schelpen op Schiermonnikoog verzameld, en bewerkt thans

40*
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dit materiaal. Hij hoopt tegen het aanstaande voorjaai- de nitkom-

sten zijner onderzoekingen mede te deelen.

Van onzen medewerker Dr. van Cappelle vernamen wij, dat

eenige diepe boringen bij Sneek vanwege de Gemeente verricht

zijn ten dienste van de waterleiding aldaar. De boormonsters zijn

zorgvuldig verzameld en bij Dr. Boi'ma te Sneek in bewaring gegeven,

evenals ook de boormonsters van eenige grondboringen voor boter-

tabrieken. Bovendien wordt te Koudnm eene graving uitgevoerd,

welker bestudeering van belang is in verband met het onderzoek,

dat Dr. van Cappeli-k vroeger heeft ingesteld omtrent den ondergrond

van den heuvel aldaar. Dr. van Cappelle heeft te Sneek de mons-

ters uitgezocht, welke hem voor een nader onderzoek van belang-

schenen. Van zijne uilkomsten zien wij later de mededeeling te

gemoet.

Zijn dus in het afgeloopen jaar slechts voorloopige mededeelingen

over geologische onderzoekingen in Nederland van onze medewer-

kers tot ons gekomen, in het jaar 1906 hebben wij verscheidene

verslagen omtrent hunne uitkomsten te verw-achten.

In den afgeloopen zomer trof onze Commissie een onherstelbaar

verlies door het ovei-lijden \an ons diep betreurd medelid, Prof. Dr.

J. L. C. ScHROEDER VAN Di'.K Koi.K, die in de laatste vijf jaren, sinds

hij lid van de Commissie was, zich \oor haar zoo ^verkzaam heeft

betoond. Ondanks zijne wankelende gezondheid hail hij zicli \oor-

genomen om in dien zomer de bladen 382—387 der stafkaart met

zijne leerlingen geologisch op te nemen, waarmede zijne proefkaar-

teering ten behoeve eener nieuwe Geologische kaart \an Nederland

zou voltooid zijn. Maar reeds in Mei verergerde zijn toestand zoo

zeer, dat hij den 17 Juni is bezweken.

Wij hebben toen Prof. van Loon, hoogleeraar in de Mijnbouw^-

kunde aan de Technische Hoogeschool ie Delft, verzocht om de lei-

ding van het door Prof. Scuroeder van der Koek beoogde werk op

zich Ie )iemen, waaraan hij bereidwillig gehoor heeft gegeven. In de

maanden Augustus en September zijn de bovengenoemde bladen

N°. 382—387 onder zijn toezicht gekaarleerd geworden op overeen-

komstige wijze als in vorige jaren ouder de leitliug \aii Prof

SciiROKDEH VAN ui.K Koi.K gescliied is. Zeventien mijnboiiwkundige

studenten licblicii daaraan deelgenomen, henevens zes jongere mijn-

ingenieurs (waai'xan iliic caiMliilalcn \dor(l('u ( >nsl-Iii(lisclicu dienst)').

') /i) waren vurileulil in vijl' ploi-goii, die i-ik een bepaald deel van hel leiicin

onderzodilen, li.'iwij! een zesde |iloo'.; (nil Iweo niijningcnienr.s samensiesleld) /.org

droeg, dat de ver/.anielde gegevens tol een geheel weiden vei weikl en levens de
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Wij zijn Professor van Loon lirootoii dank xoi'sclmldiiiil x'ooi- zijne

henioeiinfjen en \oor zijnen arlieid, waardoor llians lid plan \an

wijlen Prof. Sciihokdkk van dek Koi.k \oltooid is, om cone sti'ook \an

ons land oeologiseli te kaarteeren, welke vermoedelijk alle voor-

naamste vorminiion omvat, die den Nederlandsciien bodem samen-

stellen '). Daardoor zijn wij tlians in staat gesteld om liet |)ersoneel,

de kosten, en den tijd te begrooten, die de vervaardiging eener

nieuwe (Teologische kaart \an Nederland zal vereisclieii.

Prof. v.\N Loon iieeft zich bereid verklaard om ook te zorgen

voor de verdere afronding van de lot dusverre bewerkte bladen.

Wij eindigen ons Verslag met U voor te stellen ;

1°. Den bijzonderen dank van de Akademie te betuigen aan Prof.

VAN Loon te Delft voor de groote en geheel belanaelooze bereid-

behulpzame hand bood daar, waar zich moeielijkheden voordeden, tengevolge vau

terreinomstandigheden of anderszins Op deze wijze werden onderzocht

:

I. Blad n". 382 (Noordwijk aan Zee) en Blad n'\ 383 (Lisse) door den Heer

E. H. M. Beekm.\n, mijningenieur als ploeghoofd, bijgestaan door de Heeren F.

G. VAN Lier, mijningenieur, P. Veuh.'^gen, K. A. Biegm.4N, D. F. Gisolf, E. E.

J. WiEssiNG, als medewerkers.

II. Blad n". 384 (Venneperdorp) door den Heer H. .1. Thie, mijningenieur als

ploeghoofd, bijgestaan door de Heeren Pu. W. Timherm.^ns, H. A. Brouwer, A.

H. SmKs en M. G. F. Söhnlein, als medewerkers.

III. Blad n". 385 (Aalsmeer) door den Heer Ph. Huffn.igel, mijningenieur, als

ploeghoofd, en de Heeren G. A. de .Iongii, .1. G. Schagen van Soelen, A. L. \X.

VAN DER Veen, als medewerkers.

IV. Blad n". 386 'Abkoude) door den Heer J. K. van Gelder, mijningenieur

voor den Indischen dienst, als ploeghoofd. en de Heeren A. G. de .Tongh, W. A.

.]. Aernout en W. D. Mü.nniks de Jongh als medewerkers.

V. Blad n'\ 387 (Ankeveen) door den Heer J. Versluys, mijningenieur voor

den Indischen dienst, als ploeghoofd, en de Heeren O. J. v. d. I'Ilst, B. U. van

DER Linden en L. Löb als medewerkers.

VI. De Heeren E. A. Douglas, mijningenieur en E. R. D. Göllner, mijninge-

nieur voor den Ind. dienst, vormden de zesde ploeg, hierboven vermeld.

1) In de zitting der Akademie op 2G Oktober 1901 heeft Prof. Schroeder van

DER Kolk zijn plan beschreven en een kaartje bijgevoegd waarop de strooken zijn

aangegeven, die hij wensclite te kaarteeren, en die zoo gekozen zijn, dat daarin

de meest verschillende in Nederland voorkomende gronden vertegenwoordigd zijn.

Hij schrijft daarbij : ,Het is mijne bedoeling mei de publicatie der eigenlijke

.kaarteeriug Ie wachten, tot dat voldoende ondervinding is verkregen, zoowel met

,hel oog op de terreinen, die wij op de kaart willen aangeven, als met het oog

,op de schatting der benoodigde gelden, en van den benoodigdcn tijd, d. w. z.

„totdat of de geheele 2'-vormige hguur zai zijn afgewerkt, of althans de horizonlule

„strook gereed zal wezen".

De Oost-Wi'stelijkc' strook der '/'-tii;!!!!! is Ihans gereed gekomen. Van ile Xourd-

Zuidelijke strook zijn vier bladen (vau Zuid-Liuiburg) gereed.
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willigheid, waarnierle hij de taak \aii wijlen Prof. Schroeder van der

Kolk overgenomen, en dat werk tot \oUooiing geliraciit heeft.

2°. Aan Z. E. don Minister van Waterstaat eene toelage voor het

jaar 1907 aan te vragen van duizend gnldeii.

De (jreoloijisclu' Comimssie

(Ier Juni. Akad. ik Wetensch. A/d. Natitvrk.

Van Diesen. .

K. Martin.

C. Lelt.

J. M. VAN Bemmelen,

Secretaris.

De conclnsiën \'an het verslag worden bij acclamatie aangenomen.

De Voorzitter brengt der Commissie en in 't bijzonder haar rap-

portenr den dank der Afdeeling.

Natuurkunde. — De Heer Lorextz biedt eene mededeeling aan

\an den Heer O. Postma : „Iets orer de (/rnothe/'d H in

Boltzmann's ,, VorleswKjen iiher (jastheorie"."

(Mede aangeboden door den Heer .1. D. van der Waals).

(Medegedeeld in de vergadering van 30 December 190ij).

§ J . Hel komt mij voor, dat er in een der eerste paragrafen van

bovengenoemd werk onjuiste beschouwingen voorkomen, waarop het

mij wcnsciielijk schijnt de aandacht te vestigen, omdat verschillende

bespiegelingen van Boltzmann en anderen daarop berusten. Ik bedoel

§ () ()\cr iie ,,Mathematische Bedeutuiig der Grosse H".

üoi.TZMANN heeft in § 5 aangetoond, dat de grootheid //, die in

een enkelvoudig gas wordt voorgesteld door i/ . J f . tho tengevolge

van de lidlsiuuen bij een ongeordend gas van den allereenxondigsten

aard in lirt algemeen afnecnil en in den slalionairen toestand mini-

maal is.

Zulk een ongeordend gas zou dus \au zelf naar den slalionairen

toestand, mei Maxwellsclie snellieidsxerdeeiing zooals laler wordt

aangetoond, zich bewegen.

Nu wordt in § (5 aangeloond dat de grootheid H ook nog een

andere beleekenis lieefi en dat het minimaal zijn van // overeen-

komt mei licl maximaal zijn van de kans op de liijlieliooreude, door
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(Ic rnnclic /' ,iaiiiio\ve/on, siiollioidsxerdcH'liiiii-. Nadei'liaiul wordt iiofi'

iii § s ()\ci- de ,,PIiysil<alisclio liodcutima dei' (li-(')Sso //"' liet \ci'-

Itaiul tiissclioii // ('II de oiitropio aange\v(v.cii.

Daar in § (> de bedoelde heteokciiis van // zeer onvolledig' wordt

afgeleid, /.uilen we Hi\. 76 der Sii/.nngs)ierichte der Wiener Akad.

waarnaar 1!oi,tzmann verwijst, er iiij niDelen raadplegen en P>d. 72,

waarnaar hij weer verwijst in l'xl. 7<).

In § () iieginl Ho],tz.m.\nn, |i. 40, niet de Nolgcnde redeneeriiig

:

,,Fiir alle Zn.sannnenstösse, tVir welclie der (ïeseliwindigkeitspuidvl

des eineii der stossenden Molekiile xor dein Zusamnienstosse in eineni

unendlieli kleinen Volnnielemenle lag, lielindel sicli derselbe, wie

wir salien, liei Constanz aller anderen, den Zn.samnienstoss eharakte-

risirenden Variabein nacli dein Stos.se wieder in einein Voinmelement

von genan gleieher (Trosse. Tlieilen wir dalier den ganzen Ranni

in sehr viele (ï) gleiehgrosse Voinnienelemente w (Zeilen), so ist die

Anwesenlieit des Gesehwindigkeilspunktes eines Moleknls in jedem

solehen Voinnienelemente mit der Anwesenheit in jedeui anderen

Voliiineneleniente als ein gleiclnn("»glieher Fall zn betrachten, gerade

so wie tViUier der Zng ciner weissen oder eiiier sehwarzen oder

einer iilauer Kugel." Hel is dns alsof de snelheden aan de moleenlen

zonden zijn toebedeeld door \oor elke inoleenle uit een bns een

pa|)iertje te halen, welke iins met papiertjes gevnld zon zijn die

ieder een volnmeelementje van de ,,geheele ruimte" aangeven. De
kansen a priori zijn dns gelijk dat de componenten van de snelheid

I, Tj, $ tusschen twee waarden inliggen die di, fhi, d?, verschillen.

Hier is ten minste iets aangevoerd om de gelijkheiii der kansen

te moti veeren, wat in Bd. 76 der W. S. niet beproefd wordt. Deze

zou dan at' te leiden zijn uit het feit, dat bij botsing de snelheids-

pnnten uit een zeker volumetje weer in een e\'engroot overspringen

(zie het ,,daher" uit de aanhaling). Hierin nu echter ligt voor mij

volstrekt geen overtuigende kracht ; dat een punt telkens van een

volume naar een evengroot overspringt bewijst toch niet dat het

zich even goed in (7/- evengroot volume kan bevinden ? We zullen

dan ook straks kunnen aantoonen dat dit bezwaarlijk kan worden

aangenomen.

ï\Iaar laten we eerst verder gaan. Stel, dat er /i moleculen een

snelheid moeten hebben dan is de kans a priori, dat hiervan »j cu

in 't eerste volumetje to, »,<!> in het tweede, enz. hun snelheidspuiit

H I

zullen hebben, evenredig met Z=- , waarbij dus
(«. (o)!(«, lü)!. . .

t«j -(- "s + • • • ) <u ^^ "• Neemt men nu aan dat voor/>! mag genomen
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^ p\p
worden [/2p .-rl — I dan wordt IZ= — lo (n^ In^ -\- n.^ l n^ -\- . . .) ^ C

en dus Z is maximaal als w {n^ l ;;, + «^ l «, + • • •) minimaal is of

als \ f(ê^^)lf(è'>\'s) f^^i dtidl minimaal is, of als //minimaal is,

indien Ave een enkelvoudig gas hebben.

De verdeeling der snelheden /(^i/?) waarvoor H minimaal is, is

dus ook die met de grootste waarschijnlijkheid, besluit Boltzmann.

Dus de stationaire toestand, met M.wwELL'sche snelheidsverdeeling,

is tevens de waarschijnlijkste (p. 42).

Dit volgt echter uit het bovenstaande nog \'olstrekt niet, want de

stationaire toestand is die, waar\-oor de \erandering van H met den

tijd tengevolge van de botsingen = O is, terwijl hier de waarschijn-

lijkste toestand die is, waarvoor elke denkbare vaiiatie van den noe-

mer van Z=zO is.

Eerst als men de condities in rekening brengt, dat het arbeids-

vermogen van beweging van n moleculen een bepaalde waarde moet

hebben, zooals Boltzmann doet in Bd. 76 en 72, kan blijken of de

uitkomst dezelfde is.

Nu moet dus

+x +» +«

H=( ( ff^'è

n

5) ifiS rt ?) <i§ dn d^

minimaal zijn, terwijl de condities bestaan :

+«, +X -foc

en
+CC +« +«

L = '!(*ƒƒ(" + ''" + S')/(-' 'i ^) '/^ '''I ''^

als m de massa van elk molecuul is en L liet arbeids\ormogen ^•an

beweging van n moleculen.

In Bd. 72 p. 450 geeft Boi.tzmann iiiervan de oplossing en or

blijkt dat wanneer geen uitwendige krachten werken,

1/(5 n S) + ;. + M i '« (§' + ^i' + ?') = o

waarin ;. en (i constanten zijn, die nog bepaald kuimen worden.

Hieruit volgt de MAXWEu/sche snelheidsverdeeling.

iMoiir welk waarschijnlijklieidsvraagsliik is nu opgelost? Ik kan

niet anders inzien dan het volgende. Uil een l)us mol papiertjes, ieder

een vohime-elemeiiljc aangeveiulo, is vuur elk der // muleciilo:i \iin
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een zekere hoeveelheid gas een greep gedaan : het snolheidspnnt van

de molecule is telkens in hel uLtgekonicn volnme-eleniontje geplaatst.

De n snelheden, die er zijn uitgekomen, zijn zoo uitgevallen, dat de

moleculen samen een bepaalde energie L tjezitten. Welke verdeeling

der snelheden onder die n moleculen is uu a posteriori de waar-

schijnlijkste?

Deze waarscliijidijkstc is dus de MawVell'scIic verdeehug. Maar

dit is een vraagstuk zonder beteekenis voor de gastheorie. Het is

toch gemakkelijk in te zien, dat de gemiddelde sueliieid aangegeven

door de papiertjes in de bus oneindig groot is, zoodat als men hier-

uit n grepen doet in het algemeen de gemiddelde snelheid, die er uit

komt, ook oneindig groot is en er slechts een oneindig kleine kans

is dat de energie der ii moleculen eindig wordt. Als men nu ziet

ilat van elke eindige gasmassa de energie eindig is mag men toch

niet aannemen dat de snelheden op boven bedoelde wijze aan de

moleculen zouden zijn toebedeeld. De kansen a priori op elke snel-

heid mogen dus niet gelijk genomen worden.

De gemiddelde snelheid iu de bus kan men als volgt berekenen.

Als er zich in de eenheid van volume c snelheidspunten bevinden,

zijn er iu een bolvormige sciiil met straal /• en dikte r/r : 4 .t r" e (//•.

De som van de snelheden is nu 4 n r' c dr eu dus voor een bol met

straal r = .t r" r. Het aantal snelheidspuiiteu in den bol is - .t !' c,
o

3
dus de gemiddelde snelheid = - r.*

4

Voor de geheele ruimte is dus tle gemiddelde snelheid oneindig

groot. Hiermee is aangetoond dat de onderstelling van de gelijkheid

der kansen a priori onjuist is en dus ook de uitkomst, dat de M.w-

WF.LL'sche snelheids\erdeeling den \vaarschijidijkstcn toestand aangeeft.

^ 2. Natuurlijk is hiermee niets gezegd ten nadeele van liet bewijs,

dat de M.\xwELi,'sche snelheidsverdeeling in den stationairen toestand

voorkomt, zooals Boltzmaxn dit geeft in de § ^ die aan § 6 vooraf-

gaan en in § 7. Maar het is onjuist te spreken van overgang van

waarschijnlijke naar onwaarschijnlijke toestanden als er bedoeld wordt

van stationaire naar niet stationaire. Deze onjuiste opvatting geeft

aanleiding tot verkeerde bcsciiou wingen als Boltzmann in het laatste

gedeelte van § 6 bespreekt de fictie van het omkeereu der moleculair-

snelhedeu.

Er wordt daar ondersteld, dat een gas oorspronkelijk een moleculair

ongeordende maar ,,onwaai'schijnlijke" toestandsverdeeling heeft, b.v.

alle moleculen hebben gelijke snelheid. Het gas beweegt zich nu
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naar den slationairen toesland met Mawvell'scIic snellioidsveiTleelinp;.

Maar voor ('at deze bereikt wordt, worden alle snelheden omgekeerd,

waardoor dezelfde toestanden weer in omgekeerde volgorde zullen

worden doorloopen. Hierdoor zal dns nu H toenemen. Zou dit nu

niet strijden tegen sS 5, waar bewezen is dat — slechts negatiet ot

nul kan zijn? Neen, zegt Boltzmann, want de teruggaande beweging

is niet een, waar\oor dat theorema geldt, omdat de beweging geor-

dend is. De moleculen toch, die een molecuid met zekere snelheid

ontmoet, vormen nu niet een toevallige, vrije keuze uit het gelieele

aantal, maar de snelheden daar^an hangen samen met die \an het

andere. Dit blijkt vooral duidelijk als op het oogenblik der omkeering

de eerste beweging nog slechts kort had geduurd.

Nu is er echter voor Boltzmann nog een tweede moeilijkheid, die

uit den weg geruimd moet Avorden. Strijdt het toenemen van i/ ook

niet tegen de waarschijnlijkheidswetten, daar toch de kleinste üTden

waarschijnlijksten toestand aangeeft?

Neen, want het toenemen van // is slechts onwaarschijnlijk, niet

onmogelijk.

Deze moeilijkheid schijnt mij alleen door de bovenbesproken onjuiste

opvatting voor den dag gekomen te zijn. De kleinste H is niet de

waarschijnlijkste. Bovendien wordt de subjectiviteit der waarschijn-

lijkheids-uitspraken nnskeiui, als men van een overgang van Avaar-

schijnlijke naar onwaarschijnlijke toestanden spreekt, alsof hiermee

objectieve eigenschappen van de stof werden aangeduid. Dit verliest

Boltzmann herhaaldelijk uit het oog; vooral ook aan het eind van

het tweede deel van zijn Gastheorie.

Het wil mij toeschijnen, dat ook niet in allen deele juist zijn de

beschouwingen over deze zaak van dr. A. Pannkkoek, voorkomende

in de Verslagen der Kon. Ac. \ . Wet. XH, p. 63 ').

') Hierover nog dit. Onder 2 lezen wc: „intusschen moet hierbij nog iets worden

opgemerkt", waarop dan iets volgt dat niet liet vorige eenigszins aanvult, maar

het geheel te niet doet. Ook schijnt het dal de schrijver m.ct elkaar verwart de

hotsingen in hel fictieve stelsel (na omkeering) en wal Boltzmann noemt de bot-

singen van tegengestelde soort.

Het is toch niet juist, dat de punten Qj Qi, K^ i?/ bij liel omgekeerde stelsel

in Pi 7V terugkomen ; men krijgt bij onikeering van de snelheid een diametraal

tegenover liel eerste gelegen snellieidspunt.

Ook 3 geeft aanleiding lot verschillende vragen. Zooals: is hel wel geheel jiiist,

dat in de stalislische iiehandelingswijnc de richting van de botsingsnorniaal als

onafhankelijk van de snelheden gegeven beschouwd wordt? Toch niet onafhaukelijk

van de relatieve snelheid V En verder: is in hel feil, dal bij de berekeningen wordt

aangenomen, dal de molekulen elkaar bij botsing legen een derde niet hinderen,

vojilociidc grond om de Arun\ van (!en moliMiuil klein van di- te onie Ie noemen

ten opzichte van de afstanden der moleculen y
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Deze neemt ook aan dat in liet l)ovenbedoeldc geval van omkeorinp,-

de omgekeerde beweging geordend is en wil nn dnidelijk maken

wat dit beteekeiit. Terecht zegt hij, dat het niet beteekent, zooals

wel eens schijnt aangenomen te worden, dat men den toestand vooruit

berekenen kan ; dit zon men in het oorspronkelijke geval ook kunnen

als de begintoestand bekend was. Nn krijgt men verder evenwel

den indruk, dat Dr. P.vnnekokk liet ongeordende der oorspronkelijke

beweging vooral ziet in het \erstrooiende, het geordende der omge-

keerde beweging in het iiijeenbrengende. Als de snellieidspnnten bij

botsing uiteenraken zou de toestand ongeordend^ als zij bij elkaar

komen geordend zijn. Dit geldt toch alleen in ilif liijzondere geval

en het zou evengoed andersom kunnen zijn.

Wat beteekent toch molecukiir ongeordend? Dit kan blijken, als

we nagaan waar Boltzmanx het begrip in\oert. Dit geschiedt p. 20

in de formule (17): Z$ = * -F, f/w,. Hierin stelt * den gemeen-

schappelijken inhoud voor van de scheeve cylindertjes, waarin een

molecuul van de 2"^ soort moet komen om met een van de 1'^ soort

te botsen. De formule drukt nu uit dat de moleculen van de 2« soort

in deze cylindertjes samen naar verhouding van het volume even

talrijk zijn als in de geheele gasmassa of dat deze cylindertjes een

willekeurige greep uit de gasmassa voorstellen ten opzichte van de

moleculen van de 2'' soort.

Men zou zich nu, naar mij voorkomt, lieel goed een ongeordende

toestandsverdeeling kunnen denken, waarbij de snelheidspunten meer

verstrooid zijn dan in den stationairen toestand. En \an een gas in

zulk een toestand zouden door de Ijotsingen de snelheidspunten

bijeenqehmcJd worden tot de toestand met ^Maxwetj^'scIic snelheids-

verdeeling bereikt is.

§ 3. Naar aanleiding van het bovenstaande had Prof. Lorextz de

vriendelijkheid mijn aandacht te vestigen op het werk van Jeans

over de Kinetische Gastheorie '). In dit werk komt een afleiding

voor van de MAXWELL'sche snelheidsverdeeling, die door den schrijver

een nieuwe wordt genoemd, maar die toch in hoofdzaak o\creen-

komt met de redeneering van Boi.tzman.n in de bovengenoemde § 6

over de „Mathematische Bedeutung der Grosse H" al is de uiterlijke

AOrm geheel anders. Wel is er een belangrijke verbetering in het bewijs

aangebracht, waardoor het eigenlijk eerst een afleiding van de \vet

wordt ; er wordt nl. niet alleen aangetoond dat de waarschijnlijkste

toestand van een gas die is, waarbij de bedoelde snel!ieids\erdeeling

1) "The dynamical Tlieoiy of üases" by J. H. Jeans; Uambridge, 19U4.
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bestaat, maar ook dat de kans zeer groot is dat een toestand intreedt,

zeer weinig van den waarscliijnlijkslen verscliillend. Zoo krijgt eerst

het feit, dat de bedoekle toestand de waarscliijniijkste is, objectieve

beteekenis: als toch alleen bekend is dat een toestand de waarschijn-

lijkste is kan de waarschijnlijkheid daarop nog wel zoo klein zijn,

dat het niets zegt omtrent het al of niet voorkomen van dien toestand.

Jeans noemt dan ook dien waarscliijnlijksten toestand, en daarop

heeft hij nn het recht, den ,,normalen" toestand.

De ,,normale" komt dus overeen met den ,,stationairen". Intusschen

blijft tegen deze afleiding hetzelfde bezwaar bestaan als tegen die

van BOLTZMANN.

Jeans noemt zijn methode "The method of General Dynamics"

in tegenstelling met de gewone, met behulp van de botsingen, die

hij "The statistical Method" noemt. Deze naam echter schijnt mij

niet zeer juist: het zijn evenzeer statistische beschouwingen als bij

de gewone methode. De dynamica speelt er geen andere rol dan

deze, dat de toestand van een gas met X moleculen, dus bepaald

door 6 jV-coördinaten en snelheidscomponenten, wordt voorgesteld

door een punt in een (i xV-dimensionale ruimte en nu de toestands-

verandering van 't gas analoog gaat met de beweging van dit punt

in de veralgemeende ruimte.

Een groot aantal mogelijke toestanden geeft dus een groot aantal

|)unten en hun veranderingen een groot aantal banen, waarvan de

algemeene loop moet bestudeerd worden. In plaats van met deze

mathematische punten kunnen we nu ook (]e \eralgemeende ruimte

gevuld denken met een homogene vloeistof, waarvan we de beweging

moeten bcstudeeren, die dan volgens den schrijver is een "steady-

motion" in hydrodynan)ischen zin, waarvan de stroomlijnen bepaald

zijn door de eigenschap, dat daarvoor de energie constant is.

Hiermee zijn we echter ongeveer aan het eind van de dynamische

beschouwingen. Ze vormen een illustratie, maar er wordt niets mee

bewezen.

De schrijver gaat nu na, welk deel van de veralgemeende ruimte

woidl ingenomen door punten, die systemen van een bepaalde soort

vdoislellen. Maar dit is hetzelfde als wat Boltzmann de kans op

een sysleeni van oen bepaalde suort noemt. Beide stellen voor de

verhouding \an het aantal even mogelijke systemen, dat zekere

eigenscha|) l)e/il, tol het totale aantal systemen. De bezwaren tegen

de uildrukking voor de kans te maken beslaan ook tegen die voor

het ruimtcdeel.

.liv\Ns Iteliandell nu achtereenvolgens twee vraagstukken:

i. Welk deel van de algemeene nuuile wcnilt ingeiiunien duur
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do svsteincii met ccii li(>|i:ial(le corJnliiialeii-vtM'diH'liiiLi der iiiolccnlcii

(ut' welke kiir.s is er op een bepaalde ditditheidsvei-decliiiff vaii liet

gas), en in verband daarmee: hoe zijn in die ruimte de systemen

verspreid ten opzichte \an de coördinaten-verdeeling?

2. Welk deel van de algemeene rnimte wordt iiigenumen iluor

de systemen met een liepaaldc snellieids-verdeeling der moleculen

(of welke kans is er o[) zulk een verdeeling) en hoe zijn in die

ruimte de systemen verspreid ten opzichte van de snelheidsverdeeling?

Alleen het eerste vraagstuk wordt door Jeans uitvoerig behandeld;

bij het tweede, meest belangi'ijke, wordt naar het eerste verwezen.

Er wordt dan gedacht, dat het gas zicli bevindt in een vat met

iidioud £i, A'erdeeld in Jt elementen «o, zoodat noi =i ii. Wij stellen

ons nu een bepaalde diclitheidsverdeeling voor, waariiij a^ moleculen

in 't eerste volumeelementje, a^ in het tweede enz. zijn geplaatst.

Het aantal wijzen, waarop X moleculen over de n elementen ver-

deeld kunnen worden, zoodat deze dichtheidsverdeeling telkens ont-

staat, is —,
; ,• ^ oor elk dezer wijzen moet ieder molecuul

rt, .' a, .' . . . a,J

in een bepaald volnumelement uit de n geplaatst worden en dus is

Ido
het ,, voorstellende punt" beperkt tot het — -deel der geheele alge-

meene ruimte; evenzoo met de volgende, dus "the representative

points will occupy the fraction n^^ of the whole of the generalised

space". Dit laatste is met eenigszins andere woorden niets anders

dan ,,de kans op elk der combinaties is n~^' " en de redeneering

berust blijkbaar op de aanname dat ieder molecwil telkem (felljle

kim.i op elke plant.^ in het vat heeft.

De voorstellende punten van de systemen met deze dichtheidsver-

deeling nemen dus samen een deel van de algemeene ruimte in

N!
:= ; ,ti~^ (\'^''^t ''"^ 'Ie totale kans voorstelt ; een uitdruk-

a, ! a^' . . . a„ !

king geheel overeenkomende met de kans op zekere snelheiilsver-

deeling in § 1). Na een gelijksoortige herleiding als bij IjOItz.ma.nn

vt)lgt hier uit ; het deel der algemeene ruimte (kans)

(2.Tr.V)~r'

waarin Aa = -7 > I «s + ^ 1 % — bij de bovengenoemde verdee-

ling (.^1). Wij kunnen nu, ^ tegen a., weglatende, A',, als een bijzon-

dere waarde van de algemeene functie :
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kJJSi
ir= — — io<i ~ <iv dl/ dz,

over het vat geïntegreerd, beschouwen, waarin v de nioleciUaire-

dichtheid als functie der coördinaten van een willekeurig punt en

)'„ de gemiddelde dichtheid over het vat voorstelt. K is een functie

geheel overeenkomstig met de H van Boltzmann, vooral als we de

constanten weglaten en schrijven

:

K =:
\ \

\v lotj V dx dy dz zooals H was | i \flo(jfdx dy dz ;

1' is de dichtlieidsfunctie, even als / de sneliieidsfunctie.

A' is nu minimaal als a^ ^ «^ := enz. of als r = constant. Het

is duidelijk, dat dit ook beteekent ,,het deel der algemeene ruimte"

is nia.ximaal of de ,,kans" is ma.ximaal. Dus de waarschijnlijkste

verdeeling is, bij de boven gemaakte onderstelling, die van de gelijk-

matige dichtheid.

Nu bewijst Jeans verder nog, dat ook het overgroote deel der

algemeene ruimte systemen bevat, die oneindig weinig van deze, met

minimale A', verschillen, zoodat deze toestand de normale mag ge-

noemd worden. In de andere uitdrukkingswijze is dit dus, dat de

kans oneindig groot is op een oneindig weinig van den waarschijn-

lijksten afwijkenden toestand. Hoewel het bewijs van Jeans mij niet

OJiberispelijk voorkomt (er wordt m. i. niet genoeg op de grootte-

orde der oneindig kleinen gelet) schijnt jnij de uitkomst toch, als

men ,,oneindig weinig verschillende systemen" maar in den juisten

zin opvat, wel uit het theorema van Bernoulli te volgen.

Dus concludeert Jea.vs: het is duidelijk, dat gasmassa's met gelijk-

matige dichtheid het gewone geval zullen voorstellen.

Op dezelfde wijze zon het tweede vraagstuk behandeld kunnen

worden. In plaats van de moleculen, die over de volumeelementen

van het vat verdeeld moeten worden, heeft men nu de snelheids-

punten der moleculen, die over de volumeelementen der geheele

ruimte verdeeld moeten worden. Men krijgt nu op dezelfde wijze

voor hot doel dei- algemoouo ruimte, ingononion door systemen met

zekere snclhoidsvordooiiiig, de uitdrukking; —;
; n—^, maar

nu is // oneindig groot. Volgens de andere uitdrukkingswijze is dit

wocr lic kans iip did siiollieidsverdeeling.

De li(;liaiid<'ling \ari iiel vraagstuk is vonlor dezelfde als die van

liet eerste, maar im Iroedt do grootiioid // op Kn ten slotte kan weer

bewezen woi-don, dal iiot overgroote deel dor algemeene ruimte door

systemen wordt ingenomen, die zeer weinig verschillen van dat met
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iniiiiinale If of do noriiuilo looslaiid is die, waarvoor TT ongeveer

niinimaal is, waaruit dan, als men de conditie in rekening hrengt,

dat de energie = E is, de Maxweij/scIic snelheidsverdeeling volgt.

Het is nu eciiter wel duidelijk, dcat op deze redeneering dexelfde

aanmerking is te maken als op die van Boltzmann.

De liovenstaande uitdrukking toch voor het deel der algemeene

ruimte (of de kans) berust op de aanname, dat de
,
.voorstellende

punten" ook hier gelijkelijk over de algemeene ruimte verdeeld zijn,

of dat voor elk molecuul de kans dat het snelheidspunt in zeker

volumeelement komt, onafhankelijk van de plaats van dat element

is. Wat beteekent nu de conditie, dat de energie = E? Men kan

aannemen, dat er bij het verdeden der snelheden op gelet is of niet.

Is er niet op gelet, dan is het niet aan te nemen, dat de energie

steeds eindig wordt (zie § 1); is er wel op gelet, dan mag de kans

niet meer a priori voor elk \olumeelement gelijk genomen worden

en is de bovenstaande uitdrukking foutief en dus ook de verdere

redeneering.

Het komt mij dus voor, dat wij ook deze afleiding van Jeans als

onjuist moeten beschouwen ').

Natuurkunde. — De Heer .kLius doet eene mededeeling over

:

„Eene nieuwe methode ter beijcilim/ van het verloop der ótra-

lingssterkte op de zonneschijf van het midden naar den rand."

De helderheid van de zonneschijf neemt van het midden naarden

rand vrij sterk af. Hiermee moet natuui'lijk rekening worden gehou-

den zoodra men zich voorstellingen wil gaan maken tiangaande den

physischen toestand der zon ; maar zelfs \an dit hoofdverschijnsel

stuit nog steeds de verklaring in elke zonnetheorie op groote moei-

lijkheden. In ieder geval is het noodig, de verdeeling der stralings-

sterkte o\er de schijf zoo goed mogelijk te kennen.

Wat men tot heden hieromtrent weet, berust op onderzoekingen

waarbij hetzij een fotometer, hetzij oen thermozuii of een bolometer

bestraald werd achtereenvolgens door de verschillende deelen van

een zonneheeld. De uitkonislen, door verschillende waarnemers ver-

') De afleiding van Jeans komt het eerst voor in het Philos. Magazine VI, 5,

1903, onder den titel ,The Kinetic Tlieory of Gases developed from a New Slaud-

point" p. 597. Dat ook de aanname der ,ongeordendlieid" er in schuill, wat

Jeans ontkent, wordt aangetoond door Burbuuy in hetzelfde lijdsclnitt VI, 6, 1".KK5

in een artikel ,Mr. J. H. Jeans' TLeory of Gases" p. 529.
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kregen, wijken nog al sterk \cm elkander af '). Dit zal wel voor

een gedeelte het gevolg zijn \an gebreken in de toestellen of van

toevallige fonten, maar er is bovendien een systematische font die

op al de zoo verkregen resultaten een invloed in denzelfden zin moet

hebben doen gelden, en die veroorzaakt wordt door de verstrooiing

der stralen in onze atmosfeer. In een willekeurig pnnt van een zonne-

beeld wordt niet alleen aangetrotfen de straling komende van het

overeenkomstige punt der zonneschijf, maar bovendien eenig ver-

strooid licht, afkomstig van andere deelen der schijf. De grootte

van dit storend effect zal natuurlijk wisselen met den toestand van

den dampkring, maar de uitwerking zal altijd nivelleerend zijn
;

immers deelen van het beeld, die nabij den rand liggen, ontvangen

meer verstrooide straling \an de middelste deelen der zonneschijf,

dan de centrale deelen van het beeld ontvangen ran de randdeelen

der schijf.

Uit stralingswaarnemingen tijdens een zonsverduistering nu kan

men de helderheidsverdeeling afleiden zooals die zich vertoonen zou,

indien de storende invloed van onzen dampkring niet bestond.

Onderstellen wij dat nauwkeurig bekend is de vorm der kromme
lijn, die de sterkte der zonnestraling van het eerste tot het vierde

contact voorstelt als functie van den tijd. ^) Men kan dan op die

kromme lijn aflezen met welk bedrag de totale straling verminderd

of vermeerderd is tusschen elke twee willekeurige tijdstippen. Zulk

een (positieve of negatieve) aangroeiing is uitsluitend te danken aan

stralen, komende van het reepje der zonneschijf dat in dat tijds-

interval door den maansrand doorloopen word.

Denken wij ons nu den tijd na het derde contact ingetleekl in

gelijke deelen, van bij\-. 2 minuten, en den stand, dien de maans-

i'and aan hot eind van elk interval inneemt, op de zonneschijf afge-

teekend, dan wordt de laalsie xei'deeld in 39 smalle strookjes, welke

achtereenvolgens do totale straling doen toenemen met de bekende

bedragen n, />, r, il, enz.

Verder willen wij op de zonneschijf ii concentrische zonen onder-

') Men vergelijkr bi|v. Si:iii:iNEa, Slrahlung umi Tempcratiii' lier Soniie, p. 43— 4!)

(1809).

) HuL'Wol ile fclipswiuu-ncnungfii Ie liurgos, op ^iO Aug. I'.IOÖ, nitl door euii

helderen hemel beginistigd zijn (zie hel Vooiloo])ig liappoit in het verslag der

Zitting van !2Ö Nov. l!X).j), hebben de slralingsinelingen toch nog resultaten op-

geleverd van voldoende nauwkeurigheid, om Ie wclligen dat wij bij het tlians te

vernielilen onderzoek gebruik maken van di' tmii gevonden siralingskromme.

Nadere bijzonderheden over de waarnemingen zelve zullen liiniienkdil in het vol-

ledig verslag der expeditie worden gepubliceerd.



. ( 6J3 )

scheiden, en van deze liet stmlingsvermogoii per vlakte-eeidieid aan-

duiden door .V.J., .!-,,.. ,(',. (Op grond van iietgeen gevonden is door

Langlky en door Frost onderstellen wij dat het stralingsvermogcn

slechts verandert met den afstand tot "t middelpunt, niet met den

positiehoek). Eén van de 39 strookeii draagt nu tot de straling bij :

d = d, .V.,, + d, .B,5 + . . . . rf„ .V,

wanneer zij uit de eerste zone een stuk ffj, uit de tweede een stuk

<f, uitsnijdt, enz. De volgende strook levert op

e = Bi .v-^ + ê, .v^ -\- . . . . 6„ .Vy.

Zoo verkrijgen we 39 vergelijkingen, waaruit .r», \Vi, ... .r, kunnen

worden bepaald.

BepaVmg fan de coë/ficienten der n onbekenden.

De coëfficiënten rf,, rf, . . . f^, e^ . . . heb ik gevonden door

weging. Op een stuk fraai homogeen papier werd de zonneschijf

geteekend, \oorzien van de indeeling in 39 strooken en in een

geschikt aantal concentrische zonen. Om deze teekening te kunnen

vervaardigen, moest de schijnbare beweging der maan ten opzichte

van de zon, benevens de verhouding der stralen van de beide schij\en

bekend zijn. Aan Prof. Xi.iland heb ik de volgende gegevens te

dankeu :

contact 1 II III IV

positiehoek raakpunt 293°,4 104°,5 3Ü4°,9 114°,9

plaatselijke tijd 23" 33'" H)' 0« SI-" 58^ O" 55™ 39^ 2M2'"14s

straal maan : straal zon =: '132,8 : 126,8.

Eerst werden nu de strookjes zorgvuldig van elkander gescheiden

en (voor latere controle) ieder in zijn geheel gewogen. Ver\-olgens

werd elk strookje langs de zone-cirkels in stukken geknipt en deze

deelen afzonderlijk gewogen. Om te zorgen dat de stukjes herken-

baar zouden zijn, had men ^an te \oren al de zonen verschillend

gekleurd met een zeer ilun laagje waterverf. De ^vegingen, op
hahe milligrammen nauwkeurig, gaven de coëfficiënten der onbekenden

x^, x^i .... X,. Als \ lakte-eenlieid, wiiarmee de opperxlakte dor zonne-

_schijf gemeten wordt, is dus geliezigd ecu deel dat beantwoordt aan

een stukje van ons teekenpapier, dat 1 m.gr. weegt.

De buitenste vijf zonen liadtlen elk een breedte gelijk aan V,,
van den straal der zon ; dan \ oigden er zeven met een breedte ge-

lijk aan '

\^, \aii den straal, zoodat in 't midden een cirkeltje over-

bleef met straal \'„. Wij zullen nu de afstanden der middens van

de zonen tot het centrum, uitgedrukt in duizendste deelen van den

straal, gebruiken als indices «, ,?.... \oor onze 13 onbekenden, en

deze dus schrijven :

41
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W. H. JULIUS. Een nieuwe methode ter bepaling van het verloop der stralingssterkte

op de zonneschijf van het midden naar den rand.

Middelste gedeelte der stralingskromme tijdens de zonsverduistering van

30 Augustus 1905.

Rand.

Vcrslugen der Aldi^ding N;iUiurk. Dl. XIV, A». l'.tU.VIJ.
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Op blz. 614 vindt men de vergelijkingen. Wij hebben er slechts 13

gebezigd: vermeerdering van dit aantal zou niet tot grootere nauw-

keurigheid hebben geleid, want de waarden der eerste leden, a, />, c...

moesten gevonden worden uit de straliiig^kromme, dus door gra-

fische interpolatie, en daarliij is \an zelf reeds zoo goed mogelijk

rekening gehouden luet aJle waarnemingen.

BepnliiKj run (J>' constante termen der rergelijkuujen.

Tabel I bevat de resultaten van de waarnemingen die wij te

Burgos met den actinometer hebben \ erricht. De tweede kolom geeft

de uitwijkingen van den galvanometer ; in de derde vindt men de

daaruit berekende ') stralingssterkten. Uit de gratische voorstelling

van deze (zie de plaat) blijkt dat, iioewel de wolken groote leemten

heblien veroorzaakt in de waarnemiugsreeks, de straliugskromme

toch met zeer veel kans op juistheid kon worden geteekeud.^) ^\ituur-

lijk is de kromme niet tusschen de waarnemingspunten door getrok-

ken, maar zoo, dat zij de hoogste punten vloeiend verhindt, want de

gevonden uitwijkingen konden slechts te klein zijn.

Ter bepaling van a, b, c, . . . hebben we de stralingssterkten,

waargenomen tusschen O" 55™ en 1" 37'"
, op groote schaal geteekend

en zoo zorgvuldig mogelijk een vloeiende lijn daarop aangesloten.

Het verdient opmerking dat aan de kleine ordinaten dezer kromme
(enkele minuten na de totaliteit) een nagenoeg evengroote betrekke-

lijke nauwkeurigheid toekomt als aan de langere ordinaten, want de

galvanometernitwijkingen, waaruit zij werden berekend, liggen alle

tusschen 118 en 347 schaaldeeltjes. Tabel II heeft betrekking op dit

gedeelte der straliugskromme. \\\ de tweede kolom van die tabel

vindt men de ordinaten der kromme voor de tijdstippen O" 55'" 40^

en telkens twee minuten later; de eenheid beantwoordt aan een

1) Voor het verband tussclieu de getallen van de tweede en die van de derde

kolom ver\\"ijs ik naar de vollediger opgaven die in het rapport der eclipsexpeditie

te vinden zullen zijn. Daar zal men ook een plaat aautrelfen waarop «/ de waar-

nemingen zijn voorgesteld ; thans geven wij slechts het middelste gedeelte van de stra-

lingskromme, omdat alleen hieraan de gegevens voor onze berekeningen zijn ontleend.

Onze waarnemingen te Burgos zijn verricht volgens dezelfde methode en met

dezelfde instrumenten die men beschreven vindt in : 'Total Eclipse of the Sun,

May IS, 1901. Reports on the Dutch Expedition to Karang Sago, Sumatra, X". i

:

Heat Radiation of the Sun during the Eclipse", by W. H. Julius. De galvanometer-

uitwijkingen zijn evenredig aan de totale straling, komende van een cirkelvormig

veld van 3° middellijn met de zon in liet centrum.

-) De oorspronkelijke stralingskromme heeft men, ter reproductie, nageteekend.

Daarbij is echter van de nauwkeurigheid zooveel verloren gegaan, dat de plaat niet

kan dienen om daarop de juiste getal-waarden van ordinaten af te lezen.

41*
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TABEL I.
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stmiiiigssterktc =r IdOO. .Maar ilc/.c aan lie waariieniiii^en ontleende

kronnne moei irecorri^eei-d worden in verhand niet de omslandisheid

dat trednrende het be^chonwde tijdsverloop de zon.sliooifte veranderd

is. Dit kan o[) de volgende wijze gesciiieden. Wanneei' wij afzien

van een niogelijken in\loed \an zonnevlekken of fakkels is er geen

reden waarom ile eelipskronime niet symmetrisch zon zijn als de

zonshoogte (en ile toestand der atmosfeer) onveranderd bleef. Tusschen

23" en 1" verandert de zonshoogte uiterst weinig. Xemen wij

TABEL II. TABEL in.
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0„ 53'" 5(> aan als het tijdslip van het midden der eclips en trekken

wij (zie de Plaat) door een met dat tijdstip correspondeerend pnnt ni een

horizontale lijn die de dalende tak in / snijdt ; maken wij ver\olgens

7)1 n = m /, en herhalen \\i,] dit bij anderen ordinaten, dan vinden

wij punten n van een hvpotlietiselie stralingskromme voor nagenoeg-

standvastige zonshoogte. Deze handelwijze geeft ons een indruk van

de grootte der vloeiende correctie welke aan den stijgenden tak (die

zuiverder waargenomen is dan de dalende) moet worden aangebracht.

Zij is in overeenstemming met de metingen der stralingssterkte \oor

verschillende zonshoogten, uitgevoerd door K. Angstr(')m op Tenei'iffe

in 1896.

Kolom 3 l)evat de verbeterde ordinaten, in de vierde kolom einde-

lijk vindt men de aangroeiingen daarvan in tijdsverloopen van 2

minuten; dit zijn dus de waarden die aan de constante termen onzer

A'ergelijkingen moeten worden toegekend.

Uitkomsten.

De oplossing der vergelijkingen voert tot de getallen van Tabel III,

welke uitkomsten gratisch zijn voorgesteld in fig. 2 oj) de plaat.

De lijn die zich, met afnemende kromming, zoo goed mogelijk aan

de gevonden punten aansluit, toont ons dus het verloop der stralings-

sterkte op de zonneschijf \au den rand naar het midden. Stellen wij

het stralingsvermogen in hel centrum gelijk aan JOO en drukken wij

de andere ordinaten der kromme in dezelfde eenheid uit, dan krijgen

we getallen die vergelijkbaar zijn met de resultaten van andere

waanieiriers.

In Tabel I\' zijn nevens elkander gei)laatst de uilkomsten door

H. C. VociKL ') verkregen voor \orscliilleude stralengroepcn uit het

zichtbare s])('clniui; verder de gclalleii \(ior totale straling gevonden

in een zonnebeeld mei behulp \an een radio-micronieler door WiLSON ')

(II \;iii een ihermozuil door Kkost-'i; daarna oir/.e getallen, afgeleid

uil de eclipskromme. IJovendien \indl men uog in Tabel V de uit-

komsten van een specti-o-bolometi'isch onderzoek van Vekv '), waarden

die door Vkky en door S( tusTKK '] gebruikt ziju om daaiaan theore-

tische besclioiiwiiigeii ter verklaring van Ik'I \ (rschijnscj |(> toetsen.

Volgeus <le waarnemingen \an l"'i((>s'i' neemt de totale straling van

') H. G. VoiiEL, ['m. li. Ik'rl. Al<;ui. Is77, |i. 101.

2) W. E. WiLsoN, Proc. Roy. Iri.sli Aciul. |:i|, Vol. ^2, p. i!'.»li, (ls'.)'2).

») E. IJ. Fkost, Astion. Naclir. 13Ü (18<.)l'), |). 129.

*) F. W. Veky. Aslropii. .lourn. Iti (I'.l():2), p. 7:i.

'') A. SciiusTKii, Astroph. Journ. 10 (llMtó), p. «ïiO: "21 (VMj), p. ïifjS.
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T A R E L IV.

Afstand
tot hel
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zoowel de waaniemiiigeu \'an Yooki, als die van Frost zijn allo op

overeenkomstige wijxe gestoord door verstrooiing van stralen in de

atmosfeer. Waren de spectro-fotometrische bepalingen van dien invloed

vrij geweest, dan zon de afneming der straling naar den rand onge-

twijfeld sterker gevonden zijn voor alle goUlengten, en hoogstwaar-

schijnlijk zou in dat ge\al het verloop voor stralen nit het gebied

650,uft beter in overeenstemming gebleken zijn met onze nitkomsten

dan niet de niet-gecorrigeerde waarden \nn Frost.

Bij de waarnemingen van Wilsox schijnen nog andere storende

invloeden \verkzaam te zijn geweest, behalve' de verstrooiing door

den dampkring, daar zijne getallen grooter zijn dan die van Frost

en dus niet zoo goed als deze in overeenstemming zijn met de reeks

der spectro-fotometrische bepalingen.

De onderzoekingen van Very met den specti'O-bolometer hebben

in de buitenste zonen der zonneschijf aanmerkelijk grootere waarden

voor de stralingssterkte opgeleverd dan die van Vogkl. Vï^ry zelf

wijst op dit verschil, en zegt dan dat in het rood, waar de warmte

groot is, de bolometer vóór heeft boven het oog : maar ik zou daar-

tegenover willen stellen dat storingen, veroorzaakt door onvolmaakt-

heden van de instrumenten (bijv. terugkaatsing of verstrooiing \an

licht door prisma's, lenzen, buiswanden) gemakkelijker worden ont-

dekt en verholpen bij speet ro-fotometrisch dan bij spectro-bolome-

trisch werk.

Het schijnt mij toe dat uitkomsten lietreffende de straling der

zonneschijf, afgeleid uit de gedaante van een eclips-kronnue die met

een zeer eenvoudigen actinomeler, zonder lenzen of spiegels, werd

bepaald, meer vertrouwen verdienen dan do resultaten die men tot

heden langs andore wegen verkreeg. Intusschen wensch ik meer

nadruk te leggen ()|) de xoordoolon onzer ini'tluule dan wel op de

vertrouwbaarheid ilcr gotalleii (He wij to Burgos, onder niet zeer

o-unstige omstandigheden. go\'ojulon iioiibeu. Bij helderen hemel zal

men de ocli|)S-kn)mino uiterst scherp kunnen waarnemen.

Dezelfde methode zou ook kunnen woi'den toegepast voor afzon-

derlijke siralengrocpon uil liet spccti'uni, iudion uicii slechts ge-

schikte stralenliltcrs voor de opouiiig \au rf^w dor (haphragma's in

don actinouiolor plaalslo. .Misscliion is hot zelfs mogelijk, bij een

volgende uclips oon inrichting lo bozigon waardoor verschillende

slralcntilters bij afwisseling xoor do opening worden gebracht; op

die wijze zf)u men, mits i)(>scliikkoii(lo o\or een snel aanwijzenden

galvanomoter, in slaat zijn mol ('('ii acliiu)meter gelijktijdig de eclips-

krommen Ie itopalon \(ior sli'aloM, boiioorondo lol vijf of mo(>r slf(>koii

van het spectrum.
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Opmerkingen over hypothesen die men heeft ingevoerd ter ver-

khiring van de he/derheidsverdee/ing op de zonneschijf.

Bijna algemeen schrijft men <ie xermindering der helderheid naar

den rand aan absorptie van de stralen door de zojme-atniosfeer toe
')

en gaat daarbij nit van de onderstelling dat, bij afwezigheid \an die

atmosfeer, de fotosfeer zich zou vertoonen als een gelijkmatig lich-

tende schijf. Evenwel gelukt het dan niet, zoodanige waarden voor

de dikte dier atmosfeer en voor haar absorptievermogen te \inden,

dat op bevredigende wijze van de wet der stralingsvcrniindering

rekenschap wordt gegeven. Very *) bijv. komt tot de ongerijmde

gevolgtrekking, dat men aan den rand een kleiner absorptievermogen

dan in het niiildeii zou moeten aannemen ; liij tracht dus andere

invloeden te bedenken die, in vereeniging met de absorptie, de ge-

wenschte overeenstemming tusschen theorie en waarneming zouden

geven, en voert als zoodanig in : diffractie door kleine deeltjes, kolom-

vormige structuur van de atmosfeer der zon, onettenheid van de

fotosfeer.

ScHCSTER ') daarentegen meent dat hij de moeilijkheid om de wet

der helderheidsverdeeling te verklaren gemakkelijk vermijdt door aan

te nemen, dat de absorbeerende laag zeer dicht bij de fotosfeer ge-

legen is en dan tevens, rekening te houden met de straling die deze

laag zelve, krachtens haar hooge temperatuur, moet uitzenden. Hij

vindt dan inderdaad waarden voor het absorptie- en het emissie-

vermogen dier laag, vereenigbaar met de uitkomsten der metingen

van Vkry en van Wilsox ^) en ook met de wet der energieverdeeling

in het spectrum van absoluut zwarte lichamen bij \erschillende tem-

peraturen. Maar dit alles neemt niet weg, dat er gegronde twijfel

aan de juistheid zijner uitgangspunten en gevolgtrekkingen kan blij\en

bestaan

.

Immers de berekeningen van Schuster, zoowel als die van ^'ERY,

WiLsox, Langlev, Pickering en anderen o\er hetzelfde onderwcr|), zijn

alle gegrond op de onderstelling dat het licht zich rechtlijnig door

de zonnegassen voortplant, terwijl ieder die \an de zonnetheorie van

A. ScHMiDT onbevooroordeeld heeft kennisgenomen, toch minstens zal

1) J. ScHEiXER gaat zelfs zoo ver dat hij zegt: ,Eine andere Deutung des Liclit-

abfalls ist niclit zulassig." (Stialilung und Temperatur der Sonne. p. 40).

-) F. W. Verv. The absorptive power of the solar almosphere. Aslroph. Joiirn.

IG, p. 73—91, 1902.

3) A. Schuster. Astioph. Jouin. IG, p. 320—327, 1902 en 21, p. 258—261, 1905.

*) W. E. WiLSOxN and A. A. R.«ibaut. Proc. Roy. Irisli Acad. [3], 2, p. 2—99
334, 1892.



( fi22 )

moeten toegeven dat de stralen, Aan de buitenste zonen der schijf

tot ons komende, kromme banen door de zonneatmosfeer moeten

hebben beschreven. Door die omstandigheden verliezen de genoemde

berekeningen hun overtuigende kracht.

En tegen het gronddenkbeeld, dat de fotosfeersfraling voor een

aanmerkelijk gedeelte zou worden opgeslorpt door een ijle atmosfeer,

bestaat een bezwaar van nog veel grooter gewicht. Ook hierop is,

naai- ik meen, het eerst gewezen door A. Schmidt. Wat toch wordt

er van de geabsorbeerde energie die zich maar steeds in die atmosfeer

opstapelt? Volgens Schuster bijv. (l.c. p. 322) laat de atmosfeer

ruim 7s ^'^n de fotosfeerstraling door ; bijna Vs wordt dus daarin

opgehouden en slechts een klein gedeelte van dat geabsorbeerde

arbeidsvermogen voegt zich, als eigen-straling van de atmosfeer,

weer bij de doorgelaten straling. Het resultaat is, dat meer dan de

helft van de fotosfeersti-aling in de, door Schuster dun onderstelde,

atmosfeer-laag aciiterblijft. Zoolang men niet heeft aangetoond op

welke wijze de zonneatmosfeer die ontzaglijke hoeveelheid energie,

die Aoortdurend toegevoerd en niet uitgestraald wordt, weer verliest,

laten dergelijke beschouAvingen een hoogst onbevredigenden indruk

achter.

Minder groote mocilijkiieden doen zich voor op den weg die door

Schmidt ') is ingeslagen ter verklaring van het verschijnsel dal ons

bezighoudt. Een gelijkmatig lichtende bol, ingesloten door een con-

centrische, volkomen doorschijnende lichtbrekende oudiulbug. zal

zich vertoonen als een schijf waarvan de lichtstei-ktc naar den rand

toe afneemt. Schmidt heeft dit aangetoond voor het ge\'al van een

homogene, .scherp begrensde omhnlling. Men ziet gemakkelijk in dat

een dergelijke uitkomst verkregen zal worden als men een door-

schijnende atmosfeer aanneemt waarvan de dichtheid - en daarmee

hel lichtbrekend vermogen — geleidelijk naar buiten kleiner wordt:

maar natuurlijk zal de wel dei- intensiteitsvermindering dan afhangen

van de wet der dichlheidsverandering. En gaal men mi nog een

stap verder, door ovcreonkomslig de zonnetlieorie \aii Schmidt aan

te nemen dat de lichtende kern dor zon niet een sciicr|) l)ogrensdc

bol is, maar een gasmassa Avier dichlheid on slraliiigsvermogen in

radiale richling vloeiend kleiner Avorden, dan beschikt men, voorde

verklaring der lichlverdeeling op do zonneschijf, over uilgangspunten

tegen welke, naar het mij thans toeschijnt, geen bezwaren \an ]uinci-

piëelen aard zijn aan lo voeren.

1) A. SuiMii.T, l'liysik. Zeitsclir. 4, i2S:2, 341, 4.^3, 47() ; 5, (17, .ViS, (1'.I03 .^n l'.IOi).
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Natuurkunde. —• De Hoer van ükr Waai.s doet een mededeeling

o\ei': ,,AV« omstnndigheid, welhe in ndit (jenomen )noct wonhni

hij dl' toepatising der toestandsveryelijking voor groote dichtheid

di'r iitdti'rie."

(Deze iiieiledeeliiiii ztil laler worden opgenomen).

Plantenkunde. — De Heer Went biedt voor de boekerij van de

Akadeniio aan de dissertatie van den Heer' A. A. Püli.e,

getiteld : ,,An enumerntion of the vnscidar phvits from Surinam,

toijedier trith their distrihiition and Synonymy" en merkt naar

aanleiding daarvan het volgende op :

De Heer Pit.t.e heeft zieli beziggelionden met de bewerking \an

het botanische materiaal, dat door de expedities der laatste jaren in

Suriname werd bijeengebracht ; aan een van deze heeft hij trouwens

zelf deelgenomen. Maar bovendien werd getracht een meer volledig

beeld van onze kennis der flora van Suriname te verkrijgen, door

in de bewerking ook op te nemen de oudere collecties, die te Leiden

en Utrecht, te Göttingen, te Berlijn, in Kew Gardens en in het British

Museum bewaard worden.

Zoodoende bleek, dat een totaal van 2J()0 soorten van vaatplanten

voor Suriname bekend is en hoew^el men nu met zekerheid zeggen

kan, dat dit getal op verre na niet overeenkomt met het werkelijke

aantal soorten, dat in onze kolonie voorkomt, zoo behoort men het

toch op prijs te stellen, dat hier voor de eerste maal een sameniian-

gend beeld van de flora van Suriname gegeven wordt.

Zonder verder in bijzonderheden op den inhoud van het werk in

te gaan, moet toch vermeld worden, dat de Schrijver tot het belang-

rijke resultaat komt, dat Suriname plantengeographisch liehoort tot

de Hylaea, het gebied van de Amazonerixier, misschien met uitzon-

dering van het nog onbekende gebied ten Westen \an de Wilhelmina-

keten. De Hylaea zou zich dan van den mond der Amazonerivier

uitstrekken over Fransch Guyana en Suriname en in Britsch Guyana

langzamerhand een smalle kuststrook vormen, die eindelijk overgaat

in het Orinocogebied. Daarmee vervalt dan ook de voorstelling, dat

er dwars door Suriname heen een samenhangend savannahgebied

gevonden wordt, op de wijze zooals dit in Demerara en meer westelijk

voorkomt ; waai' savannahs in onze kolonie aangetroffen worden,

moet hun aanwezigheid uitsluitend aan locale invloeden van den

bodem worden toegeschre\en.
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Scheikunde. — De Heer Hou.emax hiedl namens den lieer .1. .1.

Blanksma eene mededeeliiig aan; „Oivr /irf in roeren van

haloqeenatomen in de henzolkem hij de reductie run aromatische

nifrorerhindini/en

.

'

'

(Mede aangeboden door den Heer Van Romburgh.)

Eenigen tijd geleden lieb ik eenige proexen aangeliaald en mede-

gedeeld-^) waardoor werd aangetoond, dat in sommige geAallen bij

reductie van aromatische nitroverbindingeii halogeenatomen uit de

benzolkern kunnen' worden verwijderd. Nu is in 1901 eene verhan-

deling van PiNNOw ^) verschenen, waarin een vrij groot aantal ge-

vallen wordt opgesomd, waarin juist halogeenatomen in de benzolkern

worden ingevoerd bij de reductie van aromatische nitroverbindingen.

PiNNOW tracht de omstandigheden te xinden, waarbij deze nevenreactie

zooveel mogelijk wordt \'erhinderd, om zoo te voorkomen dat naast de

amidoverbindingen ook gehalogeneerde amidoverbindingen als bijpro-

ducten ontstaan. Toen ik nu bij reductie van 4-6-dibroom-2-nitro-m-xylol

het 5-chIoor-4-6-dibroom-2-amido-m-x3lol als bijproduct verkreeg, heb
CHa CH,

Br / \ NOo Bi- / \ NHo

'k J CHa
~^

Cl l J CH.,

Br Bi

ik getracht in het eenvoudigste geval, n.1. bij de reductie van nitro-

benzol met tin en zoutzuur, halogeenatomen in de kern in te voeren.

Zooals bekend is ontstaan bij reductie \an uitrol)enzol tot aniline

verschillende tusschenproducten o.a. phenyihydroxvlamine. Het ont-

staan van chlooraniliiie ui( nilrol)enzoI kan nu op de volgende wijze

verklaard woi'den :
'j

C^^H.NC), + 4 H = ('„H.XHOll + HJ)
C„H,XH( )H + llCl = (',,,H,NI1('1 + il,(

)

CyLNHC'l — ("IC„H ,NH, (o. + />.).

Hel feil, dal bij reduclie \ au nilrobenzol als tusschenproduct

j)iienylliy(lro.\yiamine (i])lree(ll, is aangeloond door B\mi?ku(;f,k, die

tevens heeft bewezen, dal door kukiiig \aii plienylliydrowlamiue

mei zoutzuur o- en /y-ciilooraniline ontslaan 'j. Tevens is door Lön

bewezen, dal door electroiytische reduclie van nitrobenzol in alcoho-

lisch zoutzure O|ilossiug e- en yy-elilooraniiiiic oiilslaan '). De bedoeling

1) Verslagen Kon. Ak;id. van \Velenscliap|)en 'M Maart l'.IOi, Hccueil 24, 8"20.

~) Journ. fiir Prakt. Cliem. (Ü) 63, Sh'2.

*) LÖB, Die ElcctrocliemiederÜrganischenVerljindungen pag. ]()6,oeAul'iage (l'JOr)).

') Ber. 28, i.'jl. Ba.muergek en Laovtï, Her. 31, 1503.

5) Ber. 29, 189Ü.
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waarmoe (ie hioronder besolireveii proeven werden uit^eNoerd, was

nu te tracliten de reductie van nitrobenzol mei tin en zont/.nur

zoodanig uit te voeren, dat in plaats van aniline zooveel mogelijk

chlooraniline ontstond.

Daartoe moest de proef /.on worden lutgevoerd, dat liet gevormde

plienylliydro.xvlaniiiie nici onmiddellijk verder werd gereduceerd tot

aniline, maar /.oo, ilat er gelegeidieid hestond, deze stof onder invloed

van zoutzuur in chlooraniline om te zetten. Tevens moesten de

omstandigheden zoodanig gekozen worden, dat het intermediair ge-

vormde [)hen\ Ichlooramine CjlIjKHCl gemakkelijk kon worden

omgezet in chlooraniline.

Nu is omtrent de intramoleculaire omzetting van pheuvlchlooranune

in o- en /^-chlooraniline weinig hekend, omdat de eerste stof zeer

onbestendig is. Wel echter zijn de omstandigheden, waaronder het

acetylchlooranilide iu /^-chlooracetanilide wordt omgezet, nadei onder-

zocht. Het is gebleken, dat deze reactie zeer sterk versneld wordt

door verhooging van temperatuur, en tevens door toevoeging van

zoutzuur ').

Kenieu \ve nu oj) grond van de analogie tusscheu phenylchlooramine

en acetylchloori)henylaniine aan, dat ook voor de eerste stof bij

verhooging van temperatuur en toevoeging van zoutzuur de omzettings-

snelheid in o- en yj-ehlooraniline sterk vermeerdert, dan zijn de

condities om bij reductie van nitrobenzol met tin en zoutuur chloor-

aniline in plaats van aniline te krijgen de volgende

:

1°. langzame reductie, dus toe\oeging van tin bij kleine hoeveel-

heden, opdat het gevormde phenylhydroxylamine niet direct \erder

gereduceerd wordt tot aniline

;

2°. overmaat zoutzuur, om het gevormde phenylchlooramine snel

om te zetten in chlooraniline:

3". uitvoeren der reactie bij kookhitte, omdat ook verhooging van

temperatuur deze omzetting be\ordert.

De proef werd lui aldus uitgevoerd:

10 C.C. nitrobenzol werden opgelost in 100 cc. alcohol, waaraan

200 C.C. zoutzuur \aii 25 "'„ wci-deu toegevoegd. Deze oplossing

werd op tle \ rije vlam gekookt, terwijl 15 gr. tin door den opstij-

genden koeler bij kleine porties werden toegevoegd. Telkens wainieer

eene kleine hoe\eelheid tin was toegevoegd, werd zoolang gekookt

tot alles was opgelost, voor eene nieuwe hoeveelheid werd toegevoegd.

De proef duurile (5 uren. Daarna werd het omeranderde nitrobenzol

1) Bendeii, Ber. 19, '2'J73. Bl.\nksma, Kecucil 21, 36ü, 22, 290.
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met stoom verwijderd en de rest alcaliscli gemaakt en aiüline en

chlooraniline door stoom overgedistilleerd.

Op deze wijze werd 6.5 gr. olie verkregen. Het grootste gedeelte

van deze olie werd tussclien 182° en 225° overgedistilleerd, de rest

stolde in de fractioneei'kolf en bleek ^^-chlooraniline te zijn (sp. 70").

De olie bestond uit aniline en o- en /j-chlooraniline.

Uit de chloorbepaling volgens Carius bleek, dat het mengsel 55 7„

chlooraniline en 45 7o aniline bevatte.

Werd de reductieproef met SnCI, en HCl uitgevoerd, dan ontstond

ook naast aniline het {o + p) chlooraniline (53 7o^- Ook hier werd het

SnClj telkens bij kleine hoeveelheden toegevoegd om het als tusschen-

product gevormde phenylhydroxylamine gelegenheid te geven te

worden omgezet in o- en y)-chlooraniline. Nitrosobenzol gaf hetzelfde

resultaat ').

Op dezelfde wijze gaf reductie van nitrobenzol met tin en broom-

waterstofzuur een mengsel van aniline en (o- en 2>')-broomaniline.

Voorloopig is het nog moeilijlv te voorspellen welke aromatische

nitroverbindingen bij reductie met tin en zoutzuur eene groote hoe-

veelheid gehalogeneerde bijproducten zullen opleveren. Men zou

daarvoor meer omtrent de reductiesnelheid der nitrolichamen ^) (en

der intermediaire gevormde hydroxylaminederivaten) en omtrent de

intramoleculaire omzettingssnelheden der halogeenphenylaminen moeten

weten.

Zoo is bijv. bekend, dat (/-nitrotoluol bij i'ediictie met tin en zoutzuur

een groote hoeveelheid gechlooreerd bijproduct geeft ''). Hier wordt dus

het als tusschen])roduct gevormde o-tolylhydroxylamine omgezet in

chloortoluidine, terwijl de reductieproeven van Goldschmidt ') over

o-nitrotoluol hiermee in overeenstemming zijn. Goldschmidt heeft

aangetoond, dat door verhooging van temperatuiir ook de reductie-

snelheid grooter wordt, terwijl tevens verhooging van temperatuur

de omzettingssnelheid der halogeenphenylaminen vermeerdert. Het

schijnt ftu, dat de laatste reactie het sterkst wordt versneld, waid

door verhooging van temperatuur vermeerdert de hoeveelheid geha-

logeneerde bijproducten ^).

Rcsumi'. Aangetoond werd, dal de rcdiiclie \au nilrobcir/^ol met

tin (of SnCl,) en zoutzuur zoodanig kan worden uilgevoerd, dat als

hoofdproduct ^^-chlooraniline optreedt. De oorzaak hiervan moet

•) Cf. Goldschmidt, Zeitsclnift l'iir IMiy;^. Cliciii. 48, 435.

-) Beilsïein en KüHLbEuc, Ann, 156, SI. Hoi.lkma.n en Jungius, Clienii.scli Week-

blad II. 553.

3) 1. c.

*) PiNNOW, 1. 6.
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wordcMi ^ezociil in liet feil, dat bij de reductie van nitrobenzol het

plieiiylliydroxvluiniue als tussclieiiprodiict optreedt. — Aangezien bij

reductie van alle aromatische nitroverbindingen Indroxylaniiiiederivaten

als tnsschenproducten optreden, zal men gewoonlijk bij reductie

van dergelijke nitrolichamen met tin en zoutzuur naast amidoverbin-

dingen ook gehalogeneerile amidoverbindingen (met halogeenafomen

o of p ten opzichte van de XH^ groep) zien optreden, terwijl de

hoeveelheid \an deze laatste stoffen afhankelijk zal zijn van de

omstandigheden waaronder de reductie is uitgevoerd. In sommige

gevallen worden geen halogeenatomen ingevoerd, maar worden ze

zelfs uit de benzolkern verwijderd ')•

Meerdere proe\en hoop ik later uitvoeriger in 'l Recueil mede te

deelen.

Ainsfcnhdii, .lanuari 190(5.

Scheikunde. De Heer Hoi.i.eman biedt eene mededeeling aan: ,,(/<;er

(Ie nitratie van ortho- en metniUbroomhenzoI."

Nadat bij de nitratie der dicliloorbenzolen de storende invloed was

geconstateerd, dien de halogeenatomen op elkanders richtenden invloed

uitoefenen ten opzichte van de nitrogroep, was het noodig dit onderzoek

uit te breiden tot de nitratie der dibroombenzolen, teneinde de resul-

taten bij de dichloor- en dibroomverbindiugen met elkander in samen-

hang te kunnen brengen, en te kunnen vergelijken met de uitkomst

der nitratie van de overeenkomstige monohalogeenbenzolen. De hiertoe

noodige 'l^e.xperimenten zijn zeer vertraagd geworden doordien bleek,

dat de dibroombenzolen ortho en meta tot nu toe nog niet in volkomen

zuiveren staat waren verkregen en het zoeken naar eene methode

om hen zoo in haiulen te krijgen veel tijd absorbeerde. Het is ten-

slotte gelukt het M?-dibroombenzol te bereiden uit geheel zuiver

??i-broomanilien door diazoteering in verdunde broomwaterstofzure

oplossing volgens een voorschrift door Erdmann voor een ander doel

gegeven. Het meta-dibroombenzol heeft een spec. gew. van 1.960 bij

J8.5° en een stolpunt van — 7°. Wel geeft F. Schiff terloops op

(M. 11, 335) dat hij /«-dibroombenzol van een stolpunt van -j- 1°

heeft gehad, zonder aan te ge\en, hoe hij dit verkregen heeft, maar

er is gegronde reden om aan de juistheid dezer opgave te twijfelen.

Dan toch zoude het door mij en mijne medewerkers (Sirks, Sluiter)

vekregen produkt, met zijn 8° lager stolpunt ca löVo verontreini-

1 Recueil 24, 320.
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ging moeten bevatten. Bij de nitratie van ons 7/i-dibroombenzol werd

echter een produkt verkregen, dat een spec. gew. bezat, zooals dat

te verwachten was van een mengsel der isomeren (Br* : Br' : NO/)

en (Br* -. Br' : NO./), samengebracht in de verliouding, door het stol-

punt aangegeven, zoodat eene verontreiniging van ons praeparaat

met zulk eene groote hoeveelheid eener andere stof volkomen uit-

gesloten is te achten. Ook daardoor, dat l)ij het distilleeren ons prae-

paraat binnen 1° overging en, verdeeld in twee fracties, beide geheel

hetzelfde spec. gew. en stolpunt bezaten.

Het o-dibroombenzol werd op analoge wijze uit (/-liroomaiiiiien

verkregen en had een spec. gew. van 1.996 bij 11°.O en een stol-

punt van -|- 6°.0.

De bereiding der zes dibroomnitrobenzolen had op analoge wijze

plaats als die der zes dichloornitrobenzolen.

De samenstelling der nitratieprodukten van de dibroombenzolen

werd bepaald uit hun stolpunt en hun spec. gew. en leidde tot de

resultaten, in onderstaande tabel met samenstelling der nitratiepro-

dukten der dichloorbenzolen vereenigd. De temperatuur der nitratie

bedroeg 0°.

Hoev. bijprod. i Hoev. bijprod. op 100

in o/l) dln. hoofdprod.

o-c,n,cij
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relatief veel grooter. Men zonde geiieiiid zijn, dit op rekening- der

„sterisclie verliinderinoen" te s^tcilen, door V. Memkr in de organische

chemie ingevoerd, ware liet niet, dal liet sj)ec. volume van chloor en

broom in de tUeldoor- en diltroomhonzolen betrekkelijk weinig verschilt.

Veeleer sehijnl het atooingewicht van chloor en broom in eenig

verband met het bovenstaande te staan. Omtrent nadere bijzonder-

heden, dit onilerzoek betreflende, raadplege men het Recueii.

Amsterdam, erg. chem. Lab. d. Univ. Januari 1906.

Natuurkunde. — De Heer Lorentz biedt eene mededeeling aan

\an den Heer L. S. Ornstein : „Over de beire(/in(j van een

metdiildraad door een stuk i/s."

(Meile aaiigeboJen door den Heer H. K.^merlingh Onxes).

Bij eene welbekende i)roet' over de zoogenaanule regelatie van het

ijs wordt een met gewichten bezwaarde metaaldraad op een blokje

ijs geplaatst. Hij beweegt er zich dan langzaam door, terwijl boven

den draad het ijs weder bevriest. Nadat het dalen eenigen tijd heeft

plaats gehad geschiedt het met constante snelheid. Dit verschijnsel

wordt verklaard uit het feil, dat onder drukverhooging het vriespunt

van water daalt.

(_)m nu de snelheid, waarmede de draad zich beweegt te berekenen

beschouw ik een oneindig langen cirkelvormigen cilinder, die met

eene gegeven kracht loodrecht op de as door een zich tot in het

oneindige uitstrekkend stuk ijs wordt bewogen. Het verschijnsel is

dan hetzelfde in elke doorsnede loodrecht op de as van den cilinder.

Ik neem nu aan, dat zich om den metaaldraad een waterlaagje

bevindt, van eene dikte, die zeer klein is ten opzichte van den straal

van den metaaldraad. Aan de grens van water en ijs bestaat een

druk, die \an beneden naar boven afneemt, en die te berekenen is

uit de kracht, die per lengte-eenheid op den cilinder wordt uitgeoe-

fend. Daar het dalen zeer langzaam geschieilt mag men aannemen,

dat in elk punt de temperatuur beantwoordt aan den druk in dat

punt bij het evenwicht van ijs en water, terwijl de wai-mtestroom,

die uit deze temperatuursverdeeling volgt, bepaald mag worden in de

onderstelling, dat de draad stilstaat. Aan de bovenzijde wordt nu aan

het grensvlak van ijs en water w'armte afgevoerd, aan de beneden-

zijde voert daiirentegen de geleidingsstroom warmte toe. Boven bevriest

er dus water, terwijl beneden ijs smelt. Daar de gesmolten hoeveel-

heid te berekenen is uil ile warmtestroom, volgt hieruit weder de daling.

Zij uu J/ het middelpunt van de cirkelvormige doorsnede waar-

42
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van de straal R is, zij de grens van water en ijs een daarmede

concentrische ciriiel met den straal R -\- d.

Aan de grens AB' C"

kan men den drnk^in elk

punt nu voorstellen door

p = p„ Sf- b cos
<f ,

waarbij y de hoek is, die

de straal naar het punt met

de lijn AfA, die tot ?/-as

B gekozen, is maakt.

Daaraan beantwoordt eene

temperatuur

waaarin — de \erande-

ring van hetsmeltpunt met

den druk aangeeft per eenheid van driikvermeerdering.

Binnen den cirkel AJ>C zij nu het geleidingsvermogen l\, in de

Avaterlaag zij het k,, terwijl het in het ijs buiten den cirkel J'^'C"
^'a

bedraagt.

De temperatuur \oldoet in elk dier ruimten aan ile diiierentiaal-

vergelijking

d't dH
1

= O .

Aan de grenzen der velden gelden als grens\oorwaarden :

2« aan A'B'C'
, dt

3*^ in het oneindige <, = t„ .

Het ditlerentiaalquotient is naar den straal te nemen, voor de

ruimte 1 is dit do naar buiten getrokken, voor het veld 2 de naar

binnen getrokken normtuil.

Aan de differenliaalvergelijkiun' cu de grensvoorwaarden is nu te

voldoen door

:

/, = '„ \- /i^rcostp in liet metaal,

/, = 'o )- /i.^rro.s<f
\

ro.s
(f '\u \\c{ waterlaagjc.

C,
ciift <jt lil liet ij^
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Hierin is / de at'siaml lot liol |)uiil .1/. Voor de coëfficieiiteii heeft

uien de betrekkingen

C, _ C.

(Ri-dr {R-\'dy \dpJ„R+d

Vüor i>3 en C\ heeft men, indien men hoogere machten van (/ 7^

\er\vaarloost

'{^h-
^,)

B^

2(R+d)\k,+d/R(k,-k,)f

2'R-^d)\k^+''/R{k-l;)\

Aan een element E 'F' van A'B'C" bedraagt de waiintestroom

in het ijs naar E'F' toe, als hoek E'MF' ^ d<f is,

C.
-k.

R+dY
<''^* V (^V

Over het geheele stuk A'B' is dus de door het ijs toegevoerde

warmte per tijdseenheid

-m(|)J»..<.=-m(|,).
11

In het water stroomt naar hetzelfde element A^ 'i^' per tijdseenheid

— {R + d) d<p fos <f kA B^ —

en over A'B' dus in het geheel

C„- k, (R + d) B,

{R^dy

k hf^']
^^-(^-^•.)''/^i

(R+dy-j '^^dpJ,k,+{k-k,)'i/H

Aan A'B' en B'C" zijn de in het geheel gesmolten, respectieve-

lijk bevroren hoexeelheden gelijk, daar de warmtetoe\oer resp. af-

voer er hetzelfde is : evenzoo is aan IJ'A' de warmtetoevoer gelijk

aan dien aan A'B'. Als II' de smeltingswarrate van ijs is, smelt er

dus aan de ontlerzijde per tijdseenheid eene hoeveelheid

w.
UJo

42»
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of als .S'^ het soortelijk gewieht van ijs is, een vohune

2
^^^.-W.-^,)^,^

L ' k,+d/R{k-k,)

ws.

Aan den anderen kant heeft men, als de snelheid waarmede de

cilinder daalt v is, voor het jjer tijdseenheid gesmolten volume

2Rv.

Dus is

k-''/K(k,-k,)

L" k,+ d/R(k, - k,)
+ ^,

dl

dpj^

RW S,,

( )m /j in de kracht 7' uit te drukken, die den cilinder per lengte-eenheid

naar beneden drukt heeft men slechts op te merken, dat een element

RF^ Itd(p een opvvaartschen druk p cos tp = {p^ -\- b cos <).) cos ip

per vlakte-eenheid ondervindt, zoodat dus

P= 2
j
(p„ cos (p -\- h cos'' (p) Rd(p = TthR

P
is ; dit geeft dus b = — . Is de druk P per lengteeenheid gelijk aan

nR

1, dan wordt de snelheid

dt

jlp
C

^K
71 R' ws,

(^)-

Er is nu nog een tweede formule te vinden, die ''/r bevat, zoo

men opmerkt, dat in het vloeistollaagje strooming plaats heeft. Denkt

men zich den di'aad stilstaande en liet ijs er opwaarts langs bewogen,

dan zal aan de grens A' /> voortdurend water in het kanaal jlL'J'/i'

gebracht worden, terwijl aan />'(" voortdurend watei' uit JH. HL'
wordt opgenouicn en tot ijs bevroren. Heweegt hel ijs zich met lie snel-

heid /• opwaai'ts, dan is aan een elemenije FF' = [li -\- d) dxp, de per

tijdseenheid intredende hoeveelheid water {It -\- d) d<p r cos <p, zoodat

dus per tijdseenheid door hl''' ile hoeveelheid (/'. -\- d) r cos tp d(p

meer stroomt dan door IJh'

.

Doch nog op een andere wijze is deze hoeveelheid Ie berekenen.

Men heeft daartoe slechts op Ie merken dat in het kanaal onder den

invloed der drukv i'rschilleii stroomen moeien jilaals hebben. Neeml

uien als ^'-as een cirkel mei (U'ii straal // )- hd, <'ii een i^-as volgens

ecu straal van dirn cirkfl, dan is, als men lel op de krai'lilen, die op
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een plpiiioiil l\l.(>P worki'ii, de snclhoid volppim de iJ-as ri: iioonit

on als
f< (ie (•(K'Hicieiil van inwontlijic wrijving is, terwijl men afziet

van (ie zeer Icleine snellieden u,/. terwijl liet snijpnnt van den ï-cirkel,

en de lijn A'A" de dorspi'onu' is

d' it: b sin if

l^
dif R

Verder is aan den cirkel AB, ih = O, aan den cirkel A'B', v.- = r sin <f.

Dns is

/' sin
<f tl'

2^

door de doorsnede EE' sti'ooint jier tijdseenheid

ƒ
— rf'.

1 l bd* rd)
II: ilr, =r—

1 J
<tm (f,

'
' n \l2R^ 2

i
^

r^T^ ,
1 ( // d' cdl

door 7'/' dns — r?;v,
H \M»ifdtf meer dan door EE'

.

H I
1 2 R 2

)

Door gelijkstelling van het resnitaat der heide methoden, vindt men
l

{ b d' vd}
(/i 4 ./)!• = — 7:, V) + TT ' lietgeen, daar '' /j zeer klein is, ten slotte

f« (12 R ' 2

geeft

hd'
{IJn)

12 (iR'

Bij de proeven heeft men nu met gebogen draden te doen.

Ik neem aan dat deze draden \olkomen hnigzaam zijn ; de

spanning zij in den geheelen draad -^'.

De kracht per lengteeenheid loodrecht op don ilraad wordt dan in

dm
elk pnnt gegeven door S' — , waarin dio de hoek \an twee opeen-

volgende raaklijnen is. Is nu de kromming niet te groot, dan kan

men, bij de bepaling van de snolheid uit deze kracht de r nit

formule (I) gebruiken, en vindt dus voor de snolheid loodrecht op

den draad iu olk puni

l/tO

('S—

.

ds

Een element ds van den draad doorloopt in de tijd (// het

oppervlak

dio
CS—dsdt.
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Hangt de draad, waar hij liet ijs verlaat \crtifaal cii is de afstand

van de eindpunten d-^. dan doorloopt de draad per tijdseenheid het

oppervhik

"ƒ'dt I C S—dsz=:i CS dt.

d.s

Is de snelheid r dan is ditzelfde oppervlak rd^ dt dus is

.7(75
f = -7- (nn

"1

Is de hoek tusschen de uiteinden 2« en de belasting P, dan is

2aCP

rfj sm a

Men kan zioh de vraag stellen in welken vorm de draad in zijn

o-eheel met constante snelheid daalt. De voorwaarde hiervoor is

dui dx
CS— :^v —

,

ds ds

of

dit} n dx

ds f?, ds

Nn is 9 dvi = ds, waarin o de kromtestiaal is
;
dus

d^

dx* n

>+ir
"

Neemt men de .c-as horizontaal door 't hoogste punt der lijn, de

d;i

t/-as verticaal ouilaag, dan is voor ,/ = O, y = O, - ^ O, dus
•7

'

(/.(

— = tri— V
dx ' (7,

71 -J'J
COS — .r T^ e ' .

1

llieruil volg! voor den ncn-nialen druk in den lop als de spainiing

,5 is,

Sn
S„ = -

d.
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Om nu i\o formule (//") voor de kromme draden te verkrijgen

mag men hij benadering- voor // zijn waarde in den top stellen.

Deze is

_ S„ _ S

Hierdoor gaat deze tbrmnle dl") dan over in :

s rcV
(m)

De S liierin is gelijk aan de l)elasting P, die aan elke zijde van

den draad is aangetiraclit.

Is de hoek tusscheii de raaklijnen in de uiteinden 2«, dan komt er

een eenigszins ander stel iorniules. Voor den vorm der kromme
vindt men dan

cos — ,j: =: e

Voor de snelheid \indt men, als de belasting P wordt gesteld, de

reeds opgegeven formule

2«CP
(///«)

d^sina

en \'Oor de snelheid \olgens de hydrodynamische methode berekend,

als ook hier P weder de belasting aan elke zijde is,

2«P CdX
Vlnud^sma \JtiJ

Door Dr. J. H. MEKRi?UR(i werd een reeks proeven over dit verschijnsel

gedaan, waarvan hij do uitkomsten zelf bij een latere gelegenheid

zal mededeelen.

Hier moge alleen \ermeld worden dat bij de eerste metingen de

overeenstemming met de theorie nog vrij wat te wenschen overliet.

Men moet echter in aanmerking nemen, dat de dikte d van liet

waterlaagje zeer klein is, en dat dus de onetfenheden van den draad

bij hot stroomen der vloeistof in belangrijke mate van invloed kuimeii

zijn, zoodat do hydrodynamische beschouwing dan niet meer van

kracht blijft.
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Natuurkunde. - De Heer Lorentz l)iedt een mededeling aan van

den Heer H. B. A. Bockwinkei, : ,J)rer de voortplantimi van

licht in een tiree-assi(j hristal rondom een middelpunt van trilling"

.

(Mede aangeboden door den Heer Kamerungh Onxes).

§ 1. In de electroniagnetische liclittheorie is liet van belang den electro-

magnetisclie toestand in een kristal te bepalen, die te danken is aan

een liohtbeweging, welke in zeker centrum () is opgewekt. Om te

preciseren, zullen we ons denken, dat dit opwekken geschiedt door

een periodiek wisselende electromotorische kracht {E. M. K.), wer-

kende in een volumeelement t, dat gelegen is om het punt O. Dit

element zal dan naar alle richtingen energie uitstralen, waarvan het

bedrag voor een willekeurige, oneindig kleine, kegelopening, nog

zal afhangen van de richting daarvan met betrekking tot die van

de E. M. K. en van de electrische symmetrieassen en het is de

vraag, dit, althans voor punten die op grote afstand van O liggen,

in bizunderlieden te onderzoeken. We zouden dit kunnen doen door

gebruik te maken van de uitkomsten, die door Grünwald ') zijn ver-

kregen ; daar deze echter de vergelijkingen bezigt in de vorm, die

ze voor een vast veerkrachtig medium hebben en van zoo iets als

de bedoelde E. M. K. bij hem geen sprake is, zullen we het vraag-

stuk onafhankelik behandelen. De metliode, die wij volgen, bestaat

hierin, dat we het vraagstuk terugbrengen tot een kwestie van platte

golven en wel door gebruik te maken van een formule, die Prof.

Lorentz heeft bewezen en waarin een continue functie van de coör-

dinaten wordt voorgesteld door een integraal over de openingen van

alle inogelike oneindig smalle kegeltjes met O tot top, waarin men

de gehele ruimte kan verdelen. Zij nl. de E. M. K. gelijk €«
,

dan is

r 1 d'is

^r=- {-.r^^^dio (1)

waarin </« is liet element van een lijn van willekeurige richting w,

gelegen binnen d«), en "JL" een vector, bepaald door de \ergeiijking

--ƒ (£'•'/<>- (2)

geïntegreerd over een plat vlak, l(»odrecht op?; door het beschouwde

punt gebracht. -5 hangt i\\\6 nog van de coördinaten af, maar zodanig,

dat hij constant is in vlakken loodrecht o]) n. Door middel van (1)

is de oorspronkelikc A'. .1/. A'. mi gos|)litsl in een groot aantal zeer

kleine vectoren waai'vaii wc de alzdudiMliko iinioeden gemakkelik kun-

') J. Grünwalü. L'licr die Ausbreilimg der Wclienbcwegiingen in optiscli zwei-

aciisigen eiastischen Medien, Boltzmann 1'Y'stschrifl (19Ü4), p. ül8.
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nen nagaan, juist omdat elk daarvan constant is in vlakken van een be-

paalde riclitiiit!;. W(> l)0|)alfMi dus iiet veld, dat door elk van de elementen

\aii de iiilouraal 1) wurdl teweeggelmiflit cii superponeren dmvrna

al de verkregen velden tot éen nieuw veld, dat volgens het super-

positieheginsel werkelik datgene zal ziju, wat door de oorsproidvc-

like K. M. K. wordt veroorzaakt. De afzonderlike \eldeii kunnen
we de coiit/ioix'iiti'ii van liet ten slotte te bepalen eindveld noemen.

Elk daarvan zal bestaan in ecu toestand met platte golven even-

wijdig aan de vlakken, waarin liet overeeid<omstige elemeut van de

integraal (1) eonsianl is. .Aldus is liet \raagstiüc inderdaad terugge-

bracht tot een met platte golven.

^2. Ten einde nu de bijdrage te vinden, die aan een bepaalde kegel-

opening beantwoordt nemen we een co(>rdinatenstelsel (>A'', OV, OZ
aan, waarvan de as OZ' valt langs de as van het gekozen kegeltje

en (-'A'' en (>)'' langs de twee richtingen van de dielectrische ver-

plaatsing die bij vlakke golven behoren, welke OZ tot normaal

hebben. We zullen de golf waarbij de dielectrisclie verplaatsing

langs CA"' valt, de cer.-ite en de andere golf de tireede noemen.

Verder nemen we nog een coördinatenstelsel aan OX, OY, (JZ,

waarvan de assen samenvallen met de electrische symmetrieassen

\an het kristal. Zij de electrische kracht voorgesteld door €', dan

luiden de vergelijkingen waaraan zijn componenten '•i:^ ,
(ï"„' en £"-'

langs eerstgenoemde assen voldoen moeten, indien alle grootheden
2-

de factor e bevatten

ö 4rr'
L(i.--—(dir.(y)— f:,(^V + iiv)+f„(ÏV +(i:,/)+f3,(^-- +r-)

als we nu met ^J:'^ voorlopig maar aanduiden de uitdrukking

dw d' i*J!

De grootheden f, die hierin voorkomen vertonen bizondere eigen-

schappen, doordat ze 0|i sjirrinal gekozen richtingen betrekking

hebben. Deze bizonderheden zullen in het verdere vanzelf te voor-

schijn komen, .\angezieu volgens de voorafgaaiuie beschouwingen

6* alleen van ;' afhangt, zal ook voor l£" een oplossing gevonden

kunnen worden, waarbij dit het geval is. We onderstellen dus, dat
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t?, belialve de factor p'"', alleen nog maar c' bevat, dan gaan de ver-

gelijkingen (3) o\'er in

ö'€x' 4:r' r , ,

-gTT = - ,-7^ [fn (^v + (^v) + 6„ ((Ty + a:v)+ f,. ((f-- + lEv)

9'gy ^ -

^, (e,' + e-I' ) + S,„ ((?y + (I-y )+ a,,(S,' + €t.

)

(4)

^ 3. De laatste vergelijking loert, dat do dielectriselie verplaatsing in

de richting z' nnl is. Verder blijkt nit deze xergelijkingen, dat St

niets tot de lichtbeweging in een verwijderd pnnt bijdraagt. Immers,

als €j' en S"y nul zijn, \'oldoet aan de vergelijkingen een oplossing,

waarbij

(iv= o ^£y — O (£•:'= — (£!'

.

In het verwijderde punt is lï!' = O dus ook <i~' . Electromotorische

krachten die binnen een laag, begrensd door platte evenwijdige vlakken,

werken in een richting loodrecht die vlakken, geven dus, ook in

een kristallijn medium, geen lichtwerking in een verwijderd punt.

We elimineren ^.' tussen de 1'^ en 3'', en tussen de 2*-' en

3<^ vergelijking.

Er komt

'^=-"-[('"-ie-0'*"+^*-'+('"-":)'^'''+«'-']-
Wc weten, dat, indien geen E. M. K. werkt, aan deze vergelij-

kingen twee oplossingen moeten voldoen, ofschoon dit aan de ver-

gelijkingen zelf niet to zien is. Voor do eerste is daarbij (fv^rO;

voor de andere is 6;,/ =: 0. Dit kan alleen zo

f,. = O

Fy =

de \ (»(»rl|ilanlingssnclhedeii zijn van do beide platte golven, welke

door de lucc oplossingen worden voorgesteld. De vcldvergelijkingen

nemen dus ten slotte de gedaante aan
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terwijl do 3'-' vergel ij Ui nu,' van 4' ten slotte €'-• leert vinden uit Qy

eii £",/ . We zien uit (5), dat ^y alleen at'iianiit van C', en 6,,

alleen van fS^ ", verder dat heide vergelijkingen dezelfde vorm hebben.

We kunnen dus volstaan met ons bezig te honden met de eerste

alleen en znllen dan, in plaats van Vy eenvoudig T^ schrijven.

Hebben we dan een einduitkomst gevonden door telkens de A''-coin-

ponent van de E. M. K. te beschouwen, dan moeten we daaraan

nog toe\oegen een bedrag, dat door de ^"'-component wordt teweeg-

gebracht en waarvan de vaststelling door analogie met het eerste

geschieden kan.

§ 4. De algemene oplossing van de vergelijking

luidt nu

"^ Tr J "^ TV J

2-:'

Tv
(6)

De onderste grens van de integralen in (6) is wijlekenrig, zodat

behoorlik twee onbepaalde constanten in de algemene oplossing

voorkomen. W^e begrijpen al wel, dat ook in de einduitkomst zekere

onbepaaldheid moet blijven. Immers, indien éen oplossing \oldoet,

die een voortplanting van <J af betekent, zal ook wel voldoen een

andere, welke beduidt een voortplanting naar O toe. Het is ons

voldoende, alleen de eerste oplossing te hebben en willen we het er,

van nu af, al dadelik op aanleggen, dat de andere ten slotte ver-

dwijnt, dan moeten aan de onderste grenzen volkomen bepaalde

waarden toegekend worden. Dit blijkt op de volgende manier. We
beschouwen de twee raakvlakken evenwijdig aan OX'Y', welke

aangebracht kunnen worden aan het oppervlak binnen hetwelk de

E. M. K. van nul verschilt, dat dus de begrenzing vormt \aii liet

vroeger genoemde volume-element t. Daar in de formules (3) tot

(6) S« eigenlijk staat voor

1 d'iffi

en © bniten de vermelde raakvlakken mil is, moet in die formules

ook ^^ nul genomen worden buiten die vlakken. Zijn de vergelij-

kingen van de raakvlakken

s' = — A, eu s' r= /(^ .

waarin h^ en A, positieve grootheden voorstoUon, dan is voor
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te zorgen, dat de eerste iiite,üraal \aii (H^ eii voor

--'<-/'

dat de twede integraal van (6) verdwijnt. Dit kan slechts indien

voldaan is aan de voorwaarden

.".> /'.•

Tevens doet het er blijkiiaar volstrekt niet toe welke waarden

we aan ƒ/, en ƒ/., toekennen: mits ze maar aan deze voorwaarden

voldoen, hlijt't de uitkomst van de integraties altoos dezelfde. We
stellen daarom maar //, = ^h^ en </,^ = //^ en kunnen dan schrijven

idio ^'Vrr>2LV 'W ,, idiü ' YT- r'd'W:,' -'tv , „^,
I —

r

'- ih (' i ^; e ''3(7)

J öc" 8.t7'F J Öc" ^
'

§ 5. Bij het uitvoeren van deze integraties moet onderscheid gemaakt

worden tusschen het geval, dat het punt P waarin we de licht-

beweging willen bepalen, liinnen of buiten de meermalen genoemde

raak\lakken ligt. Onderstellen we in de eerste plaats het laatste,

dan is voor positieve :' de twede integraal van (7) nul, terwijl we
in de eerste voor de bo\enste grens /i, in plaats van z' kunnen

nemen ; deze wordt dan :

rd^ 'tT- ,ö^ 'T?/' .
2.T ra'iLV 'w,

J dz"
''

' ~/ öc'
'

I
' TvJ dz'

'' *

—A, —Al —A,

Nu moet wel 'i" gedacht worden vloeiend nit te lopen, om hem
door de formule (1) te kunnen voorstellen, maar we kunnen ons

dit verloop tevens zo denken, dat aan de begrenzing van t zowel

öïïJ/öc' als ïiJ willekeurig klein is. Dan mogen we daai' dus die twee

grootheden kort en goed nul strllcn, zooals we ten opzichte van de

laatste, *J1>, reeds handelden bij de beschouwing in § 4. De eerste

lerm, iiij de partiële integratie opgeleverd, verdwijnt dus, de laatste

integreren we nogmaals bij gedeelten en we vinden ten slolle:

J öV' ' '* Ï'T'J ^•' '

-A, /„

in lic inlegrant kunnm wc de exponentiele factor r=: J stellen.

1.S nl. / een lengte van dezelfde orde \'an grootte als de lineaire

afiuetingen van r en /zeer klein in vergelijking mei de golfleiigle A \an
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T

lit'l liclil, (laii kunnen we termen die producten van en gmotlieilen

l

van de orde — bevatten, weinlaten ten opzichte van termen die

alleen ~ bevatten. Xu is

:

*.=/«. <la

geïntegreerd over een plat vlak waarvoor z' een bepaalde waarde

heeft, d. i. in dit geval over het deel van dat vlak, dat binnen t

gelegen is. Daaruit \olgt :

( 2rv dz' = Cal' dt

geïntegreerd o\er het \olume t. Deze integraal znllen we voorstellen

door li'i-r en dan met <i"^' bedoelen zekere gemiddelde waarde van

de A'-component van de E. M. K. binnen het vohnne-elenient t.

We kunnen dan schrijven:

j
'Ö'ÜÖy 'tv ,_ 4.VC'T

ds"
'^ '~ " TU^

-Al
Evenzo is ook

rd^iöy ~'tV,, i^i'^l't

een integraal, die te pas komt voor negatieve waarden van ;' kleiner

dan — // ,

.

§ ö. Is eindelik

-A,<s'<A,
d. w. z. ligt het punt I' [)innen de raakvlakken, lian le\eren bek/c

integralen van (7) iets op. Herleiding geeft

fd'üöx' 'TV,, ö-lö;,' 'Tv .2.Tr„. >w 4.31' r i'-fV

) dz* dz' TV j'^Vj <'-

hl —Al

dz ^ ~^-r >" + « Tv^ '^j
'

«*

A,

3" T^»J '
'
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Dus is volgens (7) de electrische kraclitcoinponeiit langs de A'as

in dit geval,

€v = — / 5^Cr' e I aS-V e dz —
— /';

27r:' Aj .271;'

4:7" ' "tk
I

J-J Y^

Aangezien :' inligt tnsscben — /(, en h„ kunnen we zowel vóór

als achter het integraalteken de exponentiaalfactoren weer gelijk 1

stellen. We vinden dan ten slotte

Ie Als r ligt tussen de raakvlakken

(iy :=^ d'jy dui
2T'V^ 2r'V'

2e. Als P ligt buiten de raakvlakken

a. Voor positieve z'

27ir'
. ,,c —

i

l^^x'T , TV
,

2 T" V'

h. Voor negatieve z'

2 Ti:'

( n (£-^ T ' YVj
^r =^ e du).

2 T' F'

De Z'-component \an de electrische kracht bestaat uit twee delen,

waar\an één te danken is aan ^j- en liet andere aan €,/ . Aangezien

we de r -component ter zijde hebben gelaten, zullen we ook van

(£",' alleen het deel ^^-i in de beschouwingen opnemen, dat van €v

afhangt en het andere deel lE-'2. mwlerhand bij de F '-component

voegen. Dan is \()lgens de 3e vergelijking van (4)

8/t' dz" f,,
)

8,7» öc" i

iiuiten de raakvlakken, waar 'il." nul is, bestaat dus het ijewone

verband tussciicii (?: en (?, , dat voor ///«//< golven geldt, ni. a. w.

de oli'clrisclic kiaclil \an dc/.r liclidKnvcging lieel't dezeH'de i'iciiting,

als ullijd voor /iilkc iioUni liclioort hij ' >
/' nis golfnorniaul, en kan

(3,

dus door wonli'ii \ oor;;('>li'l(l, als 1) de lio(>l< is tusscu de olcc-

trisclic kraciit cu de Idjliclioi-riidc (liciccirisclic \crplaatsing. Dilgeldl

eveneens van lïv Iwede goiriioweging, die geleverd wordt iloor Qi,

en (S;2. Niior de eei'sle lichlbcweging zijn nu de veldcomponenten



( 643 )

langs do syiiiinelrieasscii Imiteii (]o raakvlakken, iiij [tusitievc :'

:

2:t''

'S, = — ^„„„. „ e ^ ^ dui.

(£, = flÊ'^r^du.} (8)

2 7'' F» cos
*"
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alle reeds t als factor, zodat integratie over een oneindig klein

aantal richtingen te veel, geen fout oplevert. Er blijft nu nog over

te beschouwen de uitdrukkingen, die geïntegreerd moeten worden

over de openingen van kegeltjes, waarvan de assen buiten de meer-

malen genoemde kegel A' vallen. Voor die richtingen was

(iV = d(M (/ty,

2TM » 2 2''
F'

1 /ö^iG- e,.,ö-^iÖ,'
-.--- <ko + -- ——- dxo — — ir,'

De componenten langs de 3 symmetrieassen worden uit €., en

£";'i vei'kregen door te vermenigvuldigen met eindige factoren; de

komende waarden moeten dan over de bedoelde kegelopeningen ge-

ïntegreerd worden. Termen, die al de factor t bevatten, leveren dan

niets op en kunnen dus weggelaten worden, zodat we ook mogen

schrijven

§ 8. We splitsen deze vector in 2 andere vectoren. Voor de

eerste is

Voor de twede is

8.VV ös'=' f„ ds" J

De eerste vector heeft dan weer de richting, die de electrische

kracht bij plade golven nid de beschouwde golfnormaal heeft.

Zijn componenten langs de symmetrieassen zijn dus

" 2 7''F»tw.'l ' 2 .7'' F» co« ,> ' -'T'V'cos»

i'

Aangezien ~U\,' van ^Iv orde .., is en geïiitcgreei'd moet worden

/

over een kcgclopeiiing \aii de orde , l<inincn bij (He inlegiatie,

wanneer nicn /.ich brpcrki Ini ricliliimcii, wi'lkc liggen in een zeilde

Miei'idiaanslak doDi- (>l', «. 1' en fc.v i'> (•(Mi>(anl gelaten wiirden en

genomen Z(»als // ni lid \ lak /• zijn.
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We l)C|ialeii een ricliting in dat lueridiaanvlak door de lioek

die hij niet OP maakt en het azinuith / van het inei-idiaanvlak ten

opzichte van een zeker vast vlak door OP. Dan is

ilui ^ dn ? (/C (//.

Brengen we door P een vlak (1 aan loodreeiit op de l)cseliou\vde

voortplantingsrichting, dan snijdt liet element t lut dit vlak een deel

waarover de integraal

"•'=j^'' da

genomen moet worden. Zij verder q de loodlijn uit O op (J neer-

gelaten, dan is

q^ r cos 5,

\dq\ := rsin S rfS,

dus
i

dui =z — \dq\ d'f_,

zodat

tTx = r
"

dy fiVy \dq\
2rT'J V'cos» 'J ' ^

O

de laatste integraal genomen over alle waarden van ? of 7, die bij

eenzelfde / te pas komen. Nn is

filV \dq\=C\ dq \ j Ql' da = f i Ql' da ]

dq
,

terwijl

da dq\

het voinmeelement voorstelt \ an een oneindig smal en oneindig kort

eylindertje, waarvan grond- en bovenvlak gevormd worden door éen

van de vlakteelemeiiten van G en van een op\olgend vlak G', en

de beschrijvende lijnen loodrecht slaan op G. Hieruit volgt dat

j
(Sj' da \dq\

de ruimteintegraal \an (5y is, genomen over het volume dat door G
en G' uit T gesneden wordt, en

Jj"^^'
da\dq\

eindelik de ruimtcintegraal van Sy over het ganse volume van t, of

zoals we reeds stelden

(t^lfda\dq\ =(SyT,

43
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waarin met Sy in het rechterlid een gemiddelde waarde bedoeld was.

(Zie § 5). Dus wordt de eerste bijdrage voor de electrische kracht-

componenten, afkomstig van integratie over richtingen buiten de

kegel K gelegen

Stt 2-

27'Vj F'co.sö- ^ ^ 2T'rJ V' cos » ^

2Th'J V^cosd- ''
(9)

§ 9. De twede bijdrage, afkomstig van integratie over dezelfde

kegelopeningen, is te danken aan de twede vector

Nu zijn we, naar straks nog nader zal blijken, slechts in staat,

die termen exact te bepalen, welke de Ie macht van r in de noe-

mer bevatten. Ook hier kunnen we ons dus al dadelik tot zulke ter-

men beperken. Daar nu, zoals reeds werd opgemerkt, de kegel-

opening waarover we moeten integreren, van de orde Ijr is, mogen

we dus afzien van termen, die al de eerste macht van r in de noe-

mer bevatten. Het zal derhalve duidelik zijn, dat we voor

—;:-;— en ——

—

mogen nemen de waarden, die beantwoorden aan die golfnormaal

in het beschouwde meridiaanvlak, welke tevens in het vroeger ge-

noemde vlak F gelegen is. Is dz' een lijnelement \&n die golfnor-

maal, dan komen dus te pas de integralen

welke lilijkiiaar niets opleveren, aangezien , aan de randen van

het gebied r nul is. We kunnen dus verder \an boxengenoemde

,,twede" vector gelicel af/.icii.

Thans komen we tot de uitvoering van de intcgi'alie van de

rechterledcn van (8), die, zoals reeds gezegd werd, slechts z(')ver

kan worden uitgevoerd, dal hij ons de termen met - leert kennen.
r

We nemen de reële gedeelten van alle uitdrukkingen en stellen
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van 1111 af de totale olecti'isclie kraolit door @ vooi'. Dan is, als

(S" =; b COS -~t is

dn— [t \dio, . . . (10)

geiiitegreei'd over alle richtingen aan die kant van liet vlak i^ waar-

voor z' positief is. We verkrijgen dus de totale liclitu'erking in een

willekeurig punt P als de som van werkingen, teweeggebracht door

een groot aantal platte golfstelsels \an allerlei richting. Deze wer-

kingen verschillen onderling m amplitude en in phase. De verande-

ring van de laatste wordt bepaald door die welke de grootheid

TV
ondergaat. Aangezien nu TV de golflengte in het kristal voor de

beschouwde richting voorstelt en z' = /• cos ?, zal de phase reeds

merkbaar veranderen bij kleine wijziging van ?, d.i. van de rich-

ting van het beschouwde golfstelsel, Eén richting is er, waarvoor

TF
maximum is. Dit is nl. die richting van de golfiiurniaal OQ,
waarbij OP als Ie straal behoort. Want z'jTV is evenredig met de

tijd waarin de lichtbeweging van een bepaald golfstelsel in F aan-

komt en deze is werkelik maximum voor de bedoelde richting. We
kunnen nu aantonen, dat de toestand in P juist zo is, alsof slechts

golfstelsels van deze laatste richtingen en \'an de onmiddellik daarom-
heen gelegene iets tot de totale lichtbeweging bijdragen. Daartoe
bepalen we een willekeurige golfnormaal OX door de hoek XOQ
= en het azimuth xp van het vlak XOQ ten opzichte van een
vast vlak door OQ, waar\oor we het vlak FOQ kunnen nemen.

Als veranderliken voeren we nu echter niet in
»f' en T, maar if' en

" = -p «os fel

als F„ de snelheid van de \iakke lichtgolf met de normaal OQ is.

We stellen verder

2jtt 'Zjti- d$-— =h, —— = [I , du} = sin (p -— da d\i'
J- -l- "

o dn

Dan

43*
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als Uj de waarde van u is voor de richting (JQ. De richtingen

u ^= constant lopen nl. om de lijn OQ als as heen, juist omdat ti

maximum is voor die lijn. We integreren nu eerst naar if> en stellen

-i
' ncbxT d^

dii'=f{u)

Dan is

(S.,=J/{u)si, {on — h) dn . . .

(12)

(13)

§ 10. Een integraal als (13) is reeds door Kirchhoff beschouwd.

Hij nadert voor grote waarden \an (/ uniform tot nul en kan in het

oneindige voorgesteld worden door een ontwikkeling \an de vorm

^ + "^+
. . .

Alleen de bepaling van a^ gelukt. We gebruiken daar\'oor de

herleiding

o

/(((„) cos (gti^ — /() — /(O) «061 h a.

ƒ f{ii) sin (au — /() du
9

+ -,+ (14)

Aangezien voor afstanden r, welke groot zijn in vergelijking met

de golflengte, g een groot getal is, kunnen we vooi- punten P welke

op zulke afstanden gelegen zijn, l)ij benadering met de eerste term

volstaan.

We besciiouwen eerst het gedeelte

Nu is

t. rr Tra ba:'

r

(^$
— I sin ^-
TJ \_T' V'cos» ^du

o

d(cos:p) ö(co«S)

,/t.

Sin $ — = - -—— • ^. ,

Ou d{cos^) du

du

d{cos^) d{cos^) \_
V

dus voor it = O of cos ? = O

On

V eo.4

V\

'd{cos(p)

d(co«S)

'1
.

J«= o

Verder kan men uit de beschouwing van de boldriehoek, bepaald

door de richtingen CxV, OQ en OP, allcidcn dat voor u = O
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zodat

f(0)cosh_ 1 2jit r «b^'T

g
~ ~ 2T^r"'''Yj V'cos»

'^'^ '

o

Beschouwt men het reële deel van de uitdrukking (9), die voor

(§^ verkregen is door integratie over het deel van de ruimte buiten

de vroeger genoemde kegel K gelegen, dan blijkt dit door het hier

gevondene juist opgeheven te worden, zodat, gelijk te verwachten

was, voor ^"^ geen term met co.9 2 t'/ 2^ overblijft. Evenmin is dit

natnurlik liet geval met *ï"y en S^.

We moeten dan nu ten slotte /(;/o) bepalen. Noemen we de

opening van een willekeurige kegel, gevormd door richtingen, waar-

voor u constant is, S2, dan is

r' d'^
d£i = du

j
sin $ — dtp (15)

u

Nu is volgens (J2)

... , ^«ol>Vf Cf . J^\

o

Met het oog op (15) kunnen we hiervoor ook schrijven

We bepalen de opening clii van een oneindig smal kegeltje met

OQ tot as op de volgende manier. We denken ons het go! ('oppervlak

W door P en het pooloppervlak R van W ten opzichte ^•an een

bol met den straal 1. Met F correspondeert dan het snijpunt van

de lijn OQ met R; laat dit Q zelf zijn. We nemen een punt P'

op het verlengde van OP en dicht bij P gelegen en beschrijven

uit P' de raakkegel aan ]V. Dan is de kegel, gevormd door alle

normalen, uit O tot deze raakkegel getrokken, de meetkundige
plaats \!xn alle i-ichtingen, waarvoor

OP
Il = COsd-.

OP'
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en dus constant is. De oneindig smalle kegel van normalen snijdt nit

R een vlakke kromme, waarvan het vlak loodrecht staal op OP
evenals ook het ]'aak\lak in Q aan R. Deze beide laatste vlakken,

welke dus evenwijdig zijn, mogen de lijn OP in S en S' snijden.

Dan is

OSXOP=il OS' X OP' = 1
,

dus

Verder is

n— OS' . OPcos»„

dH„ — — SS' . OPcos»„

cos d-„

dQ, — ^—° da
,

als da het oppervlakje voorstelt van de bovengenoemde vlakke

kromme. Doch men heeft ook

da =27 [/q^^'^SS'

als <)„ en <)'„ de beide hoofdkromtestralen van het pooloppervlak 7^ in

het ])unt Q zijn. De gevonden vergelijkingen combinerende vindt

men dus

rf»y'„=„„~ oq^op '

of daar OP= r en -— = OP cos d„ = r cos »,

fdii\-- =-2ir\/ Q,q',cos'&,,
KduJu^Hy,

zodat

1 "o
^ — — TFTT^, oT • ~ 2'^'' V^^o? oCO«'ö-„. ^ cos (//»„- /()

Il
J y o

"OS &„ 2ir

of volgens (13) en (14)

. ^ ^
cos {(/II, — h) na, ^„ r \/q„ q'„ cos *„ 2t / r

^^ = ./ ('O
;,

=
^ryT^ -^Y [!

-
r,

als /)„ de xoortplanlingssneilioid \an de sfrfia/ OP is, zoals hij voor

v/a/d-e golven gedelinieerd woi'dt. De electrische kracht blijkt dus 0[)

grote afstanden de richting te hebben, die hij vooi- rlal-/:e golven

heeft, bij dczclldc straulricliling in beide gevallen; zijn grootte is

_ 'i^o^T \/QojQ:jo_siy,
^^^

2_nr_j:
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§11. Evenzo ontstaat nog een twede lichtbeweging door de optelling

van alle golfstelsels, welke telkens aan de ]''-componcnt van de

E. M. K. te dankeu zijn ; voor deze laatste is

(S r= '- COST F' T i'
- i)

als we de grootheden, welke op de twede vlakke golfbeweging,

die bij OP als straal behoort, betrekking hebben, met de index 1

aanduiden. De magnetische kracht heeft in beide gevallen ook de

gewone richting en kan uit de electrisehe verkregen worden door

te vermenigvuldigen resp. met

C C cos d'n C C COS &,
en —

:

Po K P^ V,

zodat de energiestroom wordt bepaald door

_ C COS d-„ _ C COS d-,

o ' 1

of

_ 7l^cH^^,„t>„9>•o.s'l9„ 2,t/ ,-\
- COS — I t

J
-|-

+
' ^. 2;i / r \

TT,'

De gemiddelde energiestroom per tijdseenheid is dus

Binnen een kegelopening van stralen met de grootte do' stroomt

dus Aveg een hoeveelheid energie ten bedrage van

r' 3 do'.

De kegel van overeenkomstige golfnormalen heeft een opening

do = qtq' cos'^ d- . r'' do'

zodat de per tijdseenheid totaal wegstromende energie ^'kan worden

voorgesteld door de integraal

^^/y,^ bv:x
27-Jl^F,.' ^ F,'

)'"'

Deze integraal kan alleen voor éenassige kristallen nader bepaald

worden.
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Scheikunde. — De Heer P. van Romhukuu biedt eene inededeeliiig

aan van Dr. C. .J. Enklaar: „Over ocimeen en myrceen, eene

hrjdrage tot de kennis van de aliphatische terpenen".

(Mede aangeboden door den Heer A. P. N. Franchimont)

De aliphatische terpeengroep, ontdekt in J890 door Semmler '), is

gekenmerkt door het ontbreken van alle ringbindingen; de terpenen

dezer groep bezitten dus in eene open keten drie dubbele bindingen.

Het eerste aliphatische terpeen, dat beschreven wei'd, was het anhydro-

geraniol, dat Semmler uit den aliphatischen terpeenalcohol geraniol

bereidde °) door dien te verhitten met kaliumhydrosulphaat. Dit terpeen

is nog niet zuiver verkregen en weinig onderzocht. Een natuurlijk

voorkomend terpeen dezer groep vonden Power en Kleber ') in de

Bay-olie (de aetherische olie van Myrcia acris D. C); het werd door

hen myrceen genoemd. Het spee. gewicht (0,801 bij 15°) was veel

lager dan dat der cyclische terpenen (0,840—0,860), de moleculaire

refractie en de additie van broom wezen op de aanwezigheid van

drie dubbele bindingen. Met permanganaat ontstond uit myrceen

eenig barnsteenzuur, door behandeling met zwavelznur-ijsazijn een

bei'gamotachtig riekende alcohol, die voor linaloöl gehouden werd

Avegens zijne oxydatie tot citraal. Het myrceen oxydeerde zich aan

de lucht en polymeriseerde reeds bij de gewone temperatuui-. l>ij

zijne studies over de caoutchouc 1 eeft Harries **), op grond \an de

vorming van soortgelijke nitrieten uit deze polymerisatieproducten

als uit de caoutchouc, deze een tijdlang als nauw verwant ot' identiek

met de caoutchouc beschouwd.

Door behandeling met natrium en alcohol verkreeg Semmler ') uit

myrceen een dihydromyrceen, hetgeen hem er toe bracht in het

myrceen een geconjugeerd stelsel van dubbele bindingen aan te nemen.

In verband niet hot ontstaan van barnsteenzuur uit myrceen, en van

laevulinezuur uit dihydromyrceen stelde hij de volgende formules op:

voor myrceen: voor dihydromyrceen:

c c —

c
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Het nivrooen lileef ucriiiiDeii tijd hot eenige bekende, natuurlijk

voorkomend alipliatisoli terpeen. Chapman ') vond het nog in de

hopolie, PowKR en Kleuer ') maakten het voorkomen ervan waar-

schijnlijk in de aethcrische olie van de bladeren van den Sassafras-

boom, Barbier ') in de aethcrische olie van Lippia citriodora. Te

Buitenzorg \oii(l van Romburgh ^) echter, dat de bladeren van

eene variëteit (ondersoort) van Ocimum Basilicum L. eene aethcrische

olie bevatten, waarin een nog onbekend aliphatisch terpeen voorkwam.

Dit terpeen werd door hem ocimeen genoemd. Het onderscheidde

zich, behalve door zijn reuk, van myrceen door een grooteren bre-

kingsindex, eene krachtiger absorptie van zuurstof en door de eigen-

aardigheid bij zijn kookpunt onder gewone drukking in een isomeer

over te gaan. De moleculaire refractie van het ocimeen gaf eene

aanzienlijk hoogere waarde dan de berekende voor Ci„Hi5,|i zoo dat

het bewijs- voor het aliphatisch karakter van het ocimeen vooralsnog

ontbrak.

Het ocimeen is dooi' Prof. \an Rombirgh aan mij tot onderzoek

afgestaan en maakte het ondeiwerp uit van mijn proefschrift °). Mijn

onderzoek, aanvankelijk slechts het ocimeen betretfend, moest spoedig

uitgebreid worden tot de alii)hatische terpenen in het algemeen, in

het bijzonder lot het mvivceii en het isomeer, dat uit ocimeen

ontstond.

De drie door mij onderzochte aliphatisclie terpenen (het isomeer

van het ocimeen bleek later ook een aliphatisch terpeen te zijn)

vormen toch te zameii eene nauw samenhangende, natuurlijke groep,

die volgens de door mij afgeleide siructuurformules de dehydratatie-

producten samenvat van den in het plantenrijk veel verspreiden

terpeeiialcohol linaloiil. Het ocimeen, door fractionneeren in vacuo

over metallisch natrium gewonnen, is eene aangenaam, esterachtig

riekende, optisch inactic\e vloeistof, welke de volgende constanten

bezit

:

spec. gew... nd.j, kpt. bij 30 n\M. kpt. bij gewone drukking.

0,8031 1,4857 81^ 172°,5.

Terwijl het onder verminderde drukking constant kookt, blijft bij

1) Journ. of the Ghem. Soc. Trans. 67, 54 (1895) en 83, 505 (1933).

2) Pharm. Review 1896, Ghein. Coutr BI. 1897, II, 42.

3) Buil. Soc. Ghim. [3], 25, 691 (1901).

*) Verslag van js Lands Plantenluin te Buitenzorg, 1899 blz. 48, en Versl. Kon.

Akad. van Wetenschappen, Dec. 1900.

°) G. J. Enkl.\.4R, Over Ocimeen en Myrceen, eene bijdrage tot de kennis van de

aliphatisclie terpenen, Acad. Proefschrift, Utrecht, Dec. 1905. Eene meer uitvoerige

mededeeling 7al verschijnen in het llec. des Trav. cliim. des Pays-Bas,
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atmospherische drukking het kookpunt nog geen minuut constant,

en reeds na 25 minuten is het oorspronkelijke product bijna geheel

overgegaan in een isomeer, dat 17° hooger kookt dan ocimeen, en

door fractionneeren in ^•acuo zich zuiver hiat winnen en dan de

volgende constanten bezit :
')

spec. gew.jj nd. kpt. bij 12 niM. k|it. bij 750 niM.

0,8182 1,5296 81° 188^

Het myrceen werd deels door mij zelf nit de Baj-olie bereid, ten

deele gebruikte ik een myrceen, dat door de tlrma Schimmel en Co.

welwillend voor mijn onderzoek beschikbaar was gesteld. In over-

eenstemming met anderen vond ik voor de constanten \an het

myrceen de \olgende waarden

:

spec. gew.j5 nd.„ kpt. bij 760 mM.

0,8013 1,4700 166°

Bij de gewone temperatuur zijn deze terpenen stabiel, behalve het

myrceen, dat dan eene langzame j)olymerisatie ondergaat; het isomeer

van het ocimeen Avordt, in sterk licht staande, vrij spoedig veranderd-

De chemische agentia, die onverzadigde verbindingen kunnen addeeren,

worden door deze terpenen gretig opgenomen. Het is echter tot nu

toe nog niet gelukt goed gedefinieerde eindproducten der additie te

isoleeren dan alleen van het myrceen bij de additie van waterslof.

Gekristalliseerde derivaten van deze terpenen zijn nog geheel onbe-

kend, waardoor hunne herkenning in aetherische oliën en het

onderzoek ervan zeer bemoeilijkt worden. Zal de chemie der

aliphatische terpenen niet het lot ondergaan van de cyclische

vóór Wall.vch's onderzoekingen, dan is het thans een eerste eisch

eene nadere karakteristiek uit te Averken, zoo mogelijk op den grond-

slag van gekristalliseerde derivaten. In het volgende vindt men vau

de terpenen ocimeen en myrceen er eenige beschreven ; van ocimeen

en myrceen een gekristalliseerd bij 88° smeltend dihydro-tetrabromide,

van hel ocimeen een bij 72° smeltend phenylurethaan vau den

uit ocimeen verkregen nieuwen terpeenalcohol ocinuMH)!, vau myr-

ceen een bij 68° smeltend phenylurethaan van den hieruit bereiden

terpeenalcohol myrcenol, die tot nu toe nog niet als nieuw erkend

was. Zooals verder zal i)iijken, stelde het verkrijgen van deze

gekristalliseerde derivaten mij in slaat, verschillende reeds vermoede

1) De hier medegedeelde overgang van hel uciineen in een isümccr is door

VAN RoMBüRC.H waargenomen en reeds mcdogedeekl (1 c). Vollediglieidshalve vermeld

ik hel nog even. De door mij gevonden constanten slenimen overeen mei de vroeger

door liem bepaalde. Voor de hereiding van hel ocimeen uit du aetherische olie

volgde ik hel door hem gegeven voorschrift.
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l'eileii mot zekerheid vast te stellen en enkele nienwe Ie vinden

van groot belang voor het verder onderzoek.

Van de door mij uitgevoerde addities zij nog vermeld, dat bij de

bromeering een eindpunt "moeilijk is waar te nemen wegens optredende

kleuringen ; zoowel bij ocimeen als bij zijn isomeer scheen de opge-

nomen hoeveeliieid Ie wijzen op de aanwezigheid van drie dubbele

bindingen.

Van eenig meer belang is het gedrag dezer stoffen tegenover

zuurstof. JMet enkele andere onverzadigde koolwaterstoffen hebben

zij de eigenschap gemeen zuurstof te kunnen absorheeren. Het

isomeer van het ocimeen doet dit buitengewoon sterk ; wanneer men
een glaswand met deze vloeistof bevochtigt, vindt men na verloop

van een half uur dit laagje vloeistof reeds in een vlies of eene

harskorst veranderd. Ocimeen doet dit ook sterk, myrceen iets minder.

Het eindpunt der absorptie schijnt bereikt te zijn na de opname van

twee atomen zuurstof ').

Het gedrag van ocimeen tegenover kaliumpermanganaal heb ik

nader onderzocht. Er kan hier geen sprake zijn van het isoleeren van

glycolen, zooals Wagner die van meerdere onverzadigde stoffen ver-

kregen heeft. Zoo er al een glycol ontstaat met gelijk aantal koolstof-

atomen als het ocimeen, wordt dit door permanganaat zeer snel

verder geoxydeerd. Als oxydatieproducten treden op groote hoeveel-

heden koolzuur, azijnzuur, oxaalzuur, aceton en eene geringe hoe-

\'eelheid hoogere vetzuren, bo\ endien sporen van eenige niet vluchtige

zuren, waaronder misschien pyrodruivenzuur. In zeer verdunde aceton-

oplossing is het verloop der oxydatie veel gematigder. Na de opname
van 9 atomen zuurstof houdt de ontkleuring van het permanganaat

op ; slechts 25 "/o ^'^'i liet ocimeen is dan volgens mijne bepalingen

tot koolzuur geoxydeerd. Het grootste deel .der oxydatieproducten is

echter vluchtig met den aceton ; eene kleine hoeveelheid van een

stroperig glycol gaf bij oxydatie met waterstofperoxyde eenig kool-

zuur, aceton, azijnzuur en bovendien vrij veel van een niet vluchtig

zuur, dat waarschijnlijk malonzuur is. Opmerkelijk is echter, dat bij

de oxydatie in aceton-oplossing geen hoogere vetzuren dan azijnzuur

ontstonden, en met waterstof[)ero.xyd ook bovendien geen spoor oxaal-

zuur. Ik meen daarom, dat deze stolfen hun ontstaan danken aan

bindingsverschuivingen in het molecuul tijdens de oxydatie. Een en

ander maakt, dat ik voor mij siructunrforniules, gebaseerd op oxydalie-

px'oeven, bij deze zoo veranderlijke lichamen zeer onbetrouwbaar acht.

1) In verband met de onderzoekingen van Engler over de zuurstofabsorptie bij

de fulvenen en van \Vall.\c.h bij phellanJieen lioop ik dit hier nog nader te

onderzoeken.
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Ook moet men zeer voorzichtig zijn in het trekken van beslniten

uit het isoleeren van kleine hoeveelheden meer typische splitsings-

producten, daar bijmengingen deze opgeleverd kunnen hebben.

In de aliphatische terpeengroep schijnt dan ook ondanks de fraaie

onderzoekingen van Tiemann en Semmler ') ' over geraniol, citraal,

enz., van geen enkele dier stoflfen de structuurformule afdoende

vastgesteld te zijn, zooals nog onlangs bleek bij de oxydaties van

Harries met ozoon ").

Inmiddels had ik onderzocht, of het ocimeen zich ook evenals het

mjrceen liet hydreeren door natrium en alcohol. Dit bleek het

geval te zijn. Het ocimeen bevat dus ook een geconjugeerd stelsel

dubbele bindingen. Het hydro-product, dat ik verkreeg, had de

samenstelling Ci„Hjg °) (ik noem het voortaan dihydro-ocimeen) ; het

is eene licht bewegelijke vloeistof van aangenamen reuk. Voor zijne

constanten vond ik de volgende waarden

:

spec. gew.j5 nd.jj kpt. bij 761 mM.
0,7792 ° 1,4507 166°—168°

terwijl Semmler ") voor dihydromyreeen opgeeft

:

spec. gew. nd. kpt.

0,7802 1,4501 171°,5—172°,5.

De temperatuui', waarbij het spec. gewicht bepaald werd en de

bij het kookpunt behoorende barometerstand zijn niet opgegeven

;

het dihydro-ocimeen kookt echter ook bij 770 mM. weinig hooger.

Op grond van dit verschil van 6° in de kookpunten der genoemde

koolwaterstoflen, werden deze in de voorloopige mededeeling door

mij als niet identiek beschouwd. Een tweede verschilpunt was

het verkrijgen van een kristallijn ' bromide uit dihydro-ocimeen.

Toen ik later Semmler's proeven herhaalde, vond ik het kookpunt

van het dihydromyreeen gelijk aan dat \an het dihydro-ocimeen,

terwijl de overige constanten (voor zoover na te gaan) met die van

Sk.mmler overeenstemden ; ik vond de waarden

:

spec. gew.jj nd.,. kpt. bij 761 mM.
0,7852 1,4514 166°—168°

Evenals Semmler vond ik, dat niyrceen en zijn h\di'o-pi-o{iucl

1) Ber. 28, 2126 (1895).

2) Ber. 36, 1933, 2998, 3001, 3658; en 37, 612, 839, zie ook: H.vrries und

ScHAUWECKEB, Bei'. 34, 2987 (1901) en Harries, Lelirbucli der Org. Cliein. van

V. Meyeu und W Jacouson, Band II, 754.

*) Bij de analyse van deze stollen in de open buis met kopcioxyde vindt men

vaak de koolslof vrij veel te laag, in de gesloten buis met loodchromaal echter

steeds de juiste waarden. Chapman meende aldus op grond van zijne analyses, in de

hopolie een koolwateislof ChjHih te nnn'ten aannemen.

*) l. c.
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lietzelfde kookimiil holtl)eii, zoodat waarschijnlijk Semmlkr's opgave

op eene vergissing berust ; ook andere onderzoekers toch geven voor

het kookpunt van het niyrceen 166° op.

De nu reeds waarschijnlijke identiteit der hydro-produeten werd tot

zekerheid door de bronieering van het dihvdrorayreeen. Zooals ver-

meld is, had dihydro-ocimeen mij bij de bronieering een kristallijn

bromide gegeven ; uil de aanvankelijk verkregen olie kristalliseert

het met eene opbrengst van 12—147o »it- Na herhaalde omkristal-

lisatie uit methylalcohol vormt het sneeuwwitte kristallen, die scherp

bij 88° smelten. Door verdere omkristallisaties verandert dit smeltpunt

niet meer. Analyse en moleculairgewichtsbepaling wezen de samen-

stelling CidHiaBr^ uit. In de meeste organische oplosmiddelen is

dit bromide goed oplosbaar, in methylalcohol bij 9" echter slechts

tot een bedrag van 1,27», bij koken met soda en ook met zilver-

hydroxyde en water ontstaat eene naar pepermunt riekende olie.

Uit dihydromyrceen verkreeg ik nu hetzelfde bromide. De door

Semmler verkregen olie wordt spoedig vast, wanneer zij, gezuiverd

zijnde, op eene koele plaats ter kristallisatie gezet wordt; door toe-

passing eener kleine kunstgreep gelukte het mij, de kristallisatie

terstond te weeg te brengen. De identiteit werd bewezen door het

feit, dat dit bromide, evenals alle mengsels er van met dihydro-

ocimeen tetrabromide, scherp bij 88' smolt en de oplosbaarheid van

dihydro-ocimeenbromide door toevoeging van deze stof nagenoeg

niet veranderde.

Hierdoor is nu streng bewezen :

1°. dat zoowel ocimeen als myrceen aliphatische terpenen zijn;

' 2°. dat de dihydroproducten dezer terpenen identiek zijn.

Hieruit vloeit voort, — en dit is misschien van nog meer belang—
dat thans op grond van de verkregen gegevens de structuurformules

van ocimeen en myrceen afgeleid kunnen worden.

Van het myrceen was toch op grond van het verband, waarin

het staat tot citraal en dipenteen ^), vrij zeker uitgemaakt, dat het

evenals alle tot nu toe bekende aliphatische terpeenderivaten een

derivaat was van het dimcthyl-2-6 octaan.

H, H, H,
C C—

C

>\H H,/^ '\H
C — C C — CH3

/' ' /'
C H.C— CH,
H, " '

') Power en Klebek, 1. c.
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Wegens de bewezen identiteit dei- bromiden moest dus ook het

ocimeen dit koolstofskelet bezitten. Nu is het, wanneer we de juist-

heid aannemen van het hjdreeringsbeginsel van geconjugeerde

stelsels ^)

:

^C = C — C = C +2H-*H-C-C=:C' — C — H

/ I I \ / I
I \

bij de koolstofvertakking \an het dimethyl 2—6-octaan het alleen

dan mogelijk, dat verschillende triéénen identieke diéénen geven,

wanneer deze triéénen de volgende geconjugeerde systemen bezitten

:

c c— c



( 659
)

van andere gegevens. Semmi.kr Iiad, zooals vernield is, aan liet

niyroeen fornmle II toegekend wegens liet ontstaan van barnsteen-

zuur bij de oxydatie. Onafhankelijk van liem en van deze beschou-

wingen had ik uit iriijne oxydatieproeven voor het ooimeen formule I

opgesteld, zonder daar echter eenige waarde aan toe te kennen. Eene

nadere beschouwing der bovenstaande formules in verband met het

door VAN RojiBCRGH waargenomen, eigenaardige
.
gedrag van het

ocimeen bij verhitting bracht mij tot het vinden van een feit, dat

eene keuze met zeer groote zekerheid mogelijk maakte.

Formule I onderscheidt zich n.1. in één opzicht karakteristiek van

formule II, en wel door de aanwezigheid der dubbele binding 5, die

met de daardoor verbonden koolstofatomen en de daaraan gehechte

groepen een asymmetrisch stelsel vormt en dus gelegenheid geeft tot

het bestaan eener geometrische isomerie. De overgang van het

ocimeen in zijn isomeer bracht mij op het denkbeeld, dat deze twee

stotfen geometrisch (stereo-)isonieer zouden zijn. Geometrische isomeren

gaan voch bij verwarming gemakkelijk in elkaar over ; zoo nam
WiSLiCENUs den overgang van het ééne broombutyleen in het andere

bij de distillatie waar. De door mij opgestelde hypothese was ge-

makkelijk te verificeeren. Door hydreering moest toch uit het isomeer

hetzelfde dihydro-ocimeen ontstaan als uit ocimeen. Dit bleek inderdaad

het geval te zijn. De physische constanten toch van deze stoifen

werden identiek, zooals uit de volgende tabel blijkt

:

spec. gew.j5 nd.j- kpt. bij 761 mM.
dihydro-ocimeer 0,7792 1,4507 166°—168'
dihydro-isomeer 0,7793 1,4516 167°—168°

terwijl de uitgangsproducten groote verschillen vertoonen, zooals

blijkt uit het onderstaande : ')

spec. gew.,5 nd. kpt. bij 760 mM.
ocimeen 0,8031 1,4857 172°,5

isomeer 0,8133 J,5447 188°

Hiermede acht ik zoowel de identiteit dezer hydro-producten als

do geometrische isomerie der terpenen bewezen. Het isomeer van

het ocimeen noem ik voortaan allo-ocimeen. Opmerkelijk is, dat

allo-ocimeen van de theorie van BrI'hl eene afwijking van 6,31

vertoont ; ook zijn brekingsindex is grooter dan die van eenige

koolwaterstof; bovendien heeft het oen sterk dispersievermogen.

• Misschien staat, zooals Brühl meent, ') dit in \erband met de

') De hier medegeilcelde constanten van het isomeer zijn met een meer zuiver

praeparaat verkregen dan de vroeger medegedeelde. Bij de verhitting van het ocimeen

schijnen nog bijproducten te ontstaan.

-') Ber. 38, 7G1 (1905).



( (J60 )

aanwezigheid van een geconjugeerd stelsel dubbele bindingen. Voor-

loopig dient men echter voorzichtig te zijn, hiertoe te besluiten, daar

ook andere stoffen zulke afwijkingen vertoonen. Het allo-ocimeen

is echter in dit opzicht in de organische chemie een unicum. Het

dihydro-ocimeen vertoont daarentegen de juiste refractie. De afgeleide

geometrische isomerie werd nog zeer gesteund door het gedrag van

het isomeer tegenover zwavelzuur-ijsazijn. Terwijl ocimeen daardoor

grootendeels onveranderd blijft, en voor een klein deel in een alcohol

wordt omgezet, gaat allo-ocimeen dan grootendeels over in een poly-

merisatieproduct, terwijl eene kleine hoeveelheid terpeen overblijft,

dat niet anders bleek te zijn dan het gewone ocimeen. Dit typische

verschil tusschen de beide ocimenen staat misschien in verband met

de bijzondere spanning, die de aethyleenbinding hier kan verkrijgen.

Mogelijk vereenigen zich op het moment, waarop deze aethyleen-

binding openspringt, de twee daardoor verbonden atomen van drie

moleculen tot een zesring; een gesubstitueerd hexahydrobenzolderivaat

zou dan ontstaan; het polymerisatieproduct zou dit triterpeen zijn.

De terugvorming van ocimeen uit allo-ocimeen onder den invloed

van verdunde zuren maakt de analogie met de isomerie van fumaar-

en maleïnezuur volkomen. Het is na het bovenstaande dus wel niet

meer twijfelachtig, dat aan het ocimeen vvegens het bezit van de

dubbele binding 5 formule I toekomt, aan het myrceen dus formule II,

die thans ook afgeleid is onafhankelijk van de uitkomsten der

oxydatie. Gevallen van geometrische isomerie zijn er bij koolwater-

stoffen slechts enkele waargenomen, in de terpeenreeks is dit het

eerste dat bekend wordt. Het schijnt mij niet onmogelijk, dat het

ontbreken der ringbinding aan de natuur de gelegenheid heeft gegeven

een labiel geometrisch isomeer te \ormen ; opmerkelijk is echter, dat

dit geschied is zonder cenige bijmenging van allo-ocimeen. Ik aarzel,

mij thans reeds uit te spreken o\er den aard dezer geometrische

isomerie bij ocimeen en allo-ocimeen ; het meest waarscliijniijk komen

mij de volgende projectieformules xoor

:

H Met de bestudeering van

I deze geometrische isomerie

C C ..— C alsmede \'an de andere be-

\ / ..
^ schreven stoffen houd ik mij

ocimeen: C = C \ C

—

,^ nog bezig. Over de alcoholen,

/ // die uit deze terj)enen ont-

C C = C staan, hoop ik spoedig eene"

nadcre^mededceling (e doen.
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(leid '). De grootste helft van het aan de inwerking onderworpen

ocimeen kreeg ik na de reactie onveranderd terug, terwijl een

klein deel polymerisatie onderging. Tevens was er echter een alco-

hol gevormd, waarvan de lioeveelheid ongeveer lO"/» bedroeg van

het gebruikte ocimeen. Deze alcohol w^as eene aangenaam riekende

vloeistof, welke de volgende constanten bezat :

spec. gew.jj nd,5 kpt bij 10 niM. Mol. refractie (M.R.)

0.901 1.4900 97° 49.22

(berekend voor Ci„Hi,0|7 is: MR = 48.86)

De analyse had de samenstelling CjoHjgO gegeven.

Deze alcohol, waarschijnlijk een aliphatisehe terpeenalcohol, is

dus ontstaan door additie van de elementen van het water aan het

ocimeen. Hij komt in eigenschappen met geen der tot nu toe bekende

aliphatisehe terpeenalooholen overeen, zooals blijkt uit de volgende

tabel

:
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echter zijn hunne opgaven vaak lijnrecht met elkaar in tegcnsi)raak.

Power en Ki.kbkr"), die hem iict eerst bereidden, hielden hem

voor linalo(')l, wegens /.ijn renk en de vorming van citraal bij de

ox\datie met chroomznur. Bahbikr') verklaarde, dat het een nieuwe

ak'oiiol was: hij verkreeg bij oxydatie geen citraal, maar een ander

tot dusver onbekend aldehvde. Uit de uitkomsten van de oxydaties,

leidde hij voor dezen alcohol, dien hij myrcenol' noemde, eene strnc-

tuurformule af, die reeds door Tiemanh en Semmleu aan het linaloiH

was toegekend. Rij een nader onderzoek van het linalo<il meende

hij'), dat dit geen enkele alcohol, maar een mengsel was en dat het

hoofdbestanddeel hiervan Jiiet optisch actief zou zijn, reden waarom

hij de formule van T. en S. verwierp. Semmler ^) eindelijk zag juist

in het myrcenol een mengsel, dat reeds ten deele in cyclische pro-

ducten was overgegaan, terwijl hij tegenover Barbier's bedenkingen

zijne linaloölformule staande hield.

Volgens het voorschrift van Power en Kleber bereidde ik het

myrcenol. Het grootste deel van het myrceen kreeg ik onveranderd

terug, een klein deel (67o) polymeriseerde, terwijl \oor een bedrag

van ongeveer 20''/„ de alcohol gevormd was. Voor dezen alcohol,

ook door zijn intensieven, aangenamen reuk van linaloöl onder-

scheiden, vond ik de constanten, welke Barbier er voor opgeeft,

die den alcohol echter in veel grooter hoeveelheid in handen had :

spec gew.15 ?if/,5 kpt bij 10 mM. Mol. Refr.

myrcenol (^: 0,9032 1.4806 97—99° 48,44

[B): 0,9012 1.47787 99° 48,34

MR, berekend voor C,„H,,0 7= 48,16

Ook mijn analyses wezen op de samenstelling Cjo H,, 0. Dezen
alcohol acht ik nog niet volkomen zuiver, daar hij niet geheel con-

stant kookt : er schijnt nog een voorloop bijgemengd te zijn.

Het nader onderzoek van deze stof heeft, zooals gezegd is,

meenings\erscliillen opgele\erd. Het komt mij \oor, dat deze \er-

oorzaakt zijn door verschil in de gebruikte metlioden. Het optreden

van citraal bij de o.xydatie in zure oplossing is geen betrouwbaar

kenmerk voor de aanwezigheid van linaloöl, ook andere alcoholen

kunnen aldus citraal geven. Barbier toonde echter juist aan, dat bij

chroomzuuroxydatie uit myrcenol een aldehyde van dezelfde formule als

citraal ontstond, dat volgens hem echter daarmede niet identiek was.

Hij regenereerde het o.a. uit zijn oxime, verkreeg een semicarbazon

1) 1. c.

2) Buil. Soc. Ghem. [3], 25, G87 (1'.(01).

s) Buil. Soc. Ghem. [3]. 25, 828 (1901).

) Bei-. 34, 3122 (1901).

44*
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van liet snipt. 197°, terwijl oitraalseniicarhazon bij 135' zou smelten.

Ook hier bestaat verschil in methode van onderzoek. Power en Kleber

toonden het eitraal, aan door het om te zetten in citrylnaphtocin-

choninezuur ; op deze wijze moet een mogelijk gevormd keton — ik

vermoed, dat invrcenol een secundaire alcohol is — hun ontsnapt zijn,

terwijl een weinig eitraal. aldus aangetoond, eenvoudig een bijproduct

kan zijn. Daarentegen is het semicarbazon, waarvan Barbier gebruik

maakte, volgens anderen niet geschikt om eitraal aan te toonen. Van
het eA'entueel gevormde keton, het hoofdproduct, kan Barbier het

semicarbazon verkregen, terwijl een weinig bijgemengd eitraal de

aldehyd reacties kan gegeven hebben. Ook de door Barbier uitgevoerde

oxydaties met permanganaat in waterige oplossing kunnen niet als

afdoende beschouwd worden voor de differentieering van myrcenol en

linaloöl ').

In plaats van de oxydatieproducton \an het myrcenol te onder-

zoeken, heli ik van den alcohol zelven een gekristalliseerd derivaat

bereid in den vorm van een bij 68' smeltend phenyl-urethaan. De
analyse wees weer op de samenstelling C,. Hj, O^N. Dit urethaan

heb ik oji dezelfde wijze bereid als Walbaim en Hi'THiG ") het

phenyl-uretliaan bereidden van het liiialo»'»!; dit laatste smelt bij 65°.

Zeer gemakkelijk on scherp was nu door het verkrijgen van het

phenyl-urethaan van het myrceuol uit te maken, dat de alcoholen

myrcenol en linah'iol geheel \erschillend waren. Het mengsel van

racemisch linaloiUurethaan en myrcenolurethaan smolt bij 60°—62°;

de depressie van het smelt|)unl bewijst afdoende de niet-identiteit.

De alcithol nu, welke gekenmerkt is dcior het ticnoenule bij 6S'' smel-

tende phenyliircthaaii, is tevens het hoofdproduct van liet ruwe

myrcenol. Het gekristalliseerde urethaan torli vcrkiecii ik liieniit met

eene opbrengst van bijna 60 pCt. ; naasi (Iczcii alcohol kan in het

myrcenol (het hydi'atatie|)ro<lucl \au liet myrceenj zeer goed een

weinig liiialo("il bevat zijn ; \\r\ M'rkrijgeu \an eenig olieachtig ure-

thaan naast hel gekristalliseerde zou misschien hierop zelfs kuimen

wijzen. De vermelde feiten verschalfen echter de mogelijkheid dit nader

uit te maken. Door het myrcenol uil zijn urethaan te regeuereeren,

kunnen nu «Ie eigenschappen van zni\ er myi'cenol vastgesteld worden.

Ik hond mij hiermede nog bezig. Van dezen alcohol myrcenol zij

nog vermeld, dat hij een typisch derivaat is van hel myrceeu ; zijne

constanten onderscheiden zich oji dezelfde wijze van die van het

ocimenol, als die van inyi'ccen van die van ocimeen ; de neiging tot poly-

meri.sati(' \an ln-i iii\ rcrnol vond ik nog grootei- dan die van het mvrceen.

'J Zie hierover ii.-iiitT lie VDuralgauuile ineiludeclint-'.

^) Journ. f. pinkt. Uheai. 67, ;J2J (1'.IU3).
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Voor lio( ocimeiKil en iiiyrccnol stelde ilc op grond \an liiiii nutsfaan

uit de terpenen ocimeen en myrceen, voorloopige structnnrtbrmules op').

Het hovengenoemde raceniisclie nrelhaan van het linalo(')l, lieb ik

mij niet icunnen verscliatfen door d- en 1-linaloöI te mengen en van

dit raceniisclie linaloöl het nrethaaii te bereiden; er ontstond zoo

slechts eene olie, die niet tot kristallisatie was ie brengen. Tocii \ er-

kreeg ik uit de gebruikte linalnolen (d-coriandrol en 1-linalonl, het

laatste afkomstig van de tirma Schimmel & Co.), ieder op zich-

zelf de iiretiianen daik^lijk krisialiijn. Om racemiscli urethaan te

bereiden. uioe>i ik ilu> deze uretlianen van d- en /-linaloöl mengen

in verhouding van het bedrag hunner optit^che activiteit. De laatste was

echter niet onderzocht: zelfs was het twijfelachtig, of ze wel optisch

actief waren. W.xlbaim en Huthk; toch. die van linaloöl. uit \ er-

schillende aetherische oliën afkomstig, op deze wijze de identiteit be-

wijzen wilden, hebben daarbij over het hoofd gezien, dat alcoholen

van zoo sterk niteenloopende optische activiteit als die bij het linaloöl

aangetrolfen worden, (van l tot 35°) niet hetzelfde phenvlurethaaii

konden opleveren.

Het racemische urethaan heeft meestal een geheel ander smelt-

pniit dan het zuivere optisch actie\e. Ik werd dus gedwongen om
deze leemte in hun onderzoek a^in te vullen. Ik vond, dat de op-

brengst aan. gekristalliseerd urethaan, die, wanneer men \'olgens hun
voorschrift (reactietijd ééne week) werkt, slechts 15";„ bedraagt, door

langeren inwerkingsduur (drie maanden) tot 85"
„ verhoogd kon worden.

De gevormde urethanen, die alle bij 65" smelten, zijn optisch actief

in een mate evenredig aan de optische activiteit van de alcoholen,

waarvan men uitgaat. Zij bestaan uit mengsels van i-aeemisch urethaan

(waarschijnlijk eene racemische verbinding) met de optisch actie\e

component, welke in zuiveren toestand eene draaiing van 23° 27' in

eene 2(10 niM. buis bezit. De draaiing van zuiver optisch actief

linaloöl onder dezelfde omstandigheden kan ook hieruit berekend

worden: zij Wiuilt dan 35' 27'. terwijl de hoogste waargenomen
draaiing van het naluurlijke 35^ 14' bedraagt. Deze alcohol schijnt

dus reeds in de natuur zeer sterk aan racemisatie onderworpen te

zijn. Door de vermelde feiten is dus bewezen, dat het linaloöl uit

een enkelen, optisch actieven terpeenalcohol beslaat . de onjuistheid

van de formule van Harbikk voor linaloöl en myrcenol is hiermede

aangetoond, terwijl de linalo()lformule van Tikm.\n.\ en Skmmlek er

door gesteund wordt.

Utrecht. Org. Cliem. Lab. d. l niv.

') Zie proefschrift, bl. 73.



( 666 )

Wiskunde. — De Heer Jan de Vkies biedt een mededeeling aan :

„Over ('en cjroep van stralencomplexen, inaarvnn het singuliere

oppervlak uit een regelvlah en een aantal platte vlakken

bestaat".

1. De beschrijvende lijnen van een rationaal regehiak knnnen

in de groepen van een involutie I^ gerangschikt worden ;
daartoe

heeft men slechts hun doorgangen op een willekeurig vlak in de

groepen van een If, te rangschikken. Beschouwt men elk paar

rechten /,
/' der /^ als richtlijnen van een lineaire congruenlie, dan

lio-t het voor de hand den stralencomplex r te onderzoeken, die het

samenstel der daardoor bepaalde oo' congruenties is.

Het regelvlak q" \\orde ondersteld van den graad n te zijn en

een («—J)voudige richtlijn cl te hebben. De beschrijvende lijnen /

vormen een fundamentale involutie /„_i, waarvan elke groep bestaat

uit de (n— Ij rechten, die in een punt van d samenkomen. Deze

/„^, heeft met de gegeven I^ blijkbaar (n—2) (/j—l) paren gemeen;

op d liggen derhalve even zoo vele snijpunten H \an paren /,
/' der

ƒ„. Elke straal door een punt H behoort tot den complex ƒ"; even-

zoo elke straal in het verbindingsvlak h der rechten /, /'
; m. a. w.

de complex heeft {n—2) (p—l) hoofdpunten H en [n—2) (p—l)

hoofdvlakken h.

2. Op een willekeurig vlak a snijdt y" een rationale kronnne

c" met [11—l)voudig punt D in. De in « gelegen complexstralen

omhullen een kronnne («) van de klasse {n—1) (/>—!), de involulie-

kromme (,direcliekromme) der 1'^,, waarin de punten van r' door de

gegeven J,, worden gerangschikt. ')

De complex is dus van den graad {a— 1) [p
—1).

Daar de snijlijn van u met een hoofdvlak h een straal van V is,

raakt de complexkromme («) alle hoofd\lakken aan.

Wordt « door een rechte / van p" gelegd, dan vall (<() uiteen in de

waaiers die de doorgangen L' der (/;—1) aan / toegevoegde stralen

tot toppen hebben, en in een kromme van de klasse {n—2) {p
—1),

de invohitiekrommc der l'p op de kromme c"-', welke (t nog met

(>" gemeen heeft. Een raakvlak van p" is dus singulier vlak van r.

Het singuliere oppervlak hestaal uit het regelvlak en dv hoofd-

vlakken.

1) I'f, heeft (n—l) (p—l) paren gemeen met <lc /„, welke een willekeurige

waaier op c" bepaalt.
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Als een raakvlak een doi- lioofdpunten bevat, gaat het, in het

algemeen, door de richtlijn d, dus door alle hoofdpunten. Dan valt

(«) uiteen in (/;— 2) {p—1) waaiers (//) en {p— J) waaiers (L).

Van de n—1 beschrijvende lijnen / door een pnnt //vormen twee,

lo en l'o, een paar der /^,. Legt men « door een der overige rechten

4 (^'^l tot n—3), dan bestaat («) uit (y;—1) waaiers met toppen

L']t, den waaier (//) en een kromme van de klasse (n— 2) (/;—1)— 1.

In een willekeurig \\ak door H bestaat («) uit i\Qn waaier (//)

en een kromme van de klasse {n—1) {p— 1)— 1.

3. De romplexstralen door een willekeurig punt ^1 omhullen een

kegel (.l) van den graad {a— 1) (p—1), die door de hoofdpunten

gaat.

Ligt ^-1 op 9", dan bestaat A uit {p— 1) concentrische waaiers en

een kegel van den graad {n— 2) {p- i).

Neemt men A in een hoofdvlak h, dan scheidt zich slechts één

waaier van den eomplexkegel af.

Wordt A op de snijlijn van twee vlakken h gekozen, dan vallen

er twee waaiers af. Drie waaiers verkrijgt men, als A snijpunt van

drie hoofdvlakken is.

Kiest men A op de kromme c" -. welke een vlak li met (>" ge-

meen heeft, dan bestaat (^4) uit p concentrische waaiers en een

kegel van den graad {n—2) {p— I )— 1

.

Is A een snijpunt \'an 9" met twee hoofdvlakken, dan wordt het

aantal waaiers blijkbaar {p-\-l).

4. De complexkrommc («) is van den graad (ƒ}— V){2n-\-p— 6)').

Zij bezit \{p — 1) (/> — 2) {n— 2) drievoudige raaklijnen'), die trans-

versalen zijn van even zoovele drietallen tot een groep van lp

behoorende rechten. Daar de complexkegel (.4) blijkbaar even zoo

vele drievoudige ribben bezit, vormen de regelscharen, die elk drie

toegevoegde rechten / tot richtlijnen hebben, samen een congruentie y

van orde en klasse \ {p — 1) {p — 2) [11 — 2).

Elk hoofdpunt H is voor deze congruentie een simjrdier punt van

den graad {p — 2); de singuliere kegel is ontaard m{p— 2) waaiers.

1) De kenmerkende gelallen der involutiekrommc van een /;; op rationale c"

vindt men in het proefschrift van Joh. A. Vreeswijk .Ir. (Involulies op ralionale

krommen, Utrecht 1905, bl. 38).

-) Zie ook mijn mededeeling ,Over stralencomplexen, welke met een rationale

ruimtekromme samenhangen". (Versl. K. A. v. W. XI, bl. 762).
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Elk hoofdvlak li is een singidier vlak van den graad {p — 2) en

bevat {p — 2) waaiers xixn congruentiestraleii.

5. De rechten welke op vier tot een groep van /^ belioorende

lijnen / rnsten, vormen een in F begrepen regelvlak, waarvan de

graad zal bepaald worden.

Elke transversaal t van drie toegevoegde rechten 1^,1^,1, en de

willekeurige rechte */ snijdt nog {n — 3) besciirijvende lijnen vi \an

9». Aan elke dezer rechten m kan men de (p — 3) rechten /' toe-

voegen die met l^, 4, /, een groep van If, vormen.

Bij eiken straal /' behooren [p—1), drietallen /j, /,, /,, dus %[>—1),

transversalen t en derhalve 2 (« — 3)(y>--l)j stralen m.

De congruentie (1,1) der op rn en a rustende rechten heeft met

de congruentie y gemeen {n — 2) {p — Ij {p — 2) stralen t, zoodat

aan //; zijn toegevoegd (n— ''i) \.p — 1) (/' — 2) {p — 3) rechten /'.

Nu levert elke transversaal van vier tot een groep van /^, behoo-

rende lijnen / blijkbaar vier coïncidenties der verwantschap (/'
, m).

B/j(/eroli/ is hei regehhl- der transvi'rsalen van riertallen der involntie

1
van den grand — {p—1) [p—2) {p— 3) (4 n —9).

1
Elk hoofd|)unt en elk hoofdvlak van F draagt - (^—2) (y>—3)

rechten van dit regelvlak.

6. Als p" ook een enkelvoudige richtlijn e iiczit, gaan alle iioofd-

vlakkcii van F door *', en de coniijlex is in zich zelf duaal.

1
Heeft {)" een dubbelkromnie d van den graad ~ (»—2) («— 1), dau

rust elke iteschrijvcnde reciite / in (»-~2) |»unten O]) (K wordt dus

door {n—2) reclilen /' gesneden. Daai'door /.i ju de be.schrijven(le lijnen

gerangschikt in een sjmmelrische verwanlsciiap van den graad {n— 2),

die mei de op o" gegeven 7,, (//—2) {/>— 1) |)uiiteii //gemeen heeft. De

complex heeft dus weer {n— 2j (y>— 1) li(i(>fd|iunlen en e\en zoovele

hoofdvlakkeii.

De graad van F blijft evenzeer dezelfde. Maar lui kan de com-

plcxkromme daardoor ontaarden dat haar vlak twee of di'ie hoofd-

punten bevat, waardooi' dan twee of di'ic waaiers worden afgescheiden.

Bovendien kan « <ian nog een leclite / bevatten. Hier staan dus de

onliiardingen van («) duaal tegenover die van den kegel (/l).
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Dierkunde. — „Over po/i/andric bij ScalpcUum Stearnsi' door

den Heer P. P. C. Hoek.

Een der grootste vormen van het aan soorten i'ijke geslaclit

Scalpelluin is Scnlpelluin Stenrn.b-i, Pilsbky nit ondiep water nabij

de Japansche kust.

Deze soort is in de mij ter beschrijving toevertrouwde verzameling

Cirripedien, welke door de Sihoga-expeditie in de wateren van Xeder-

hmdsch-Indië buit gemaakt werden, door twee variëteiten (Abarten)

vertegenwoordigd. Beide \ormen stemmen in hoofdzaak met Pilsbry's

soort overeen — maar zij zijn in sommige opzichten van elkander

en ook van de Japansche soort verschillend. Deze laatste leerde ik

kennen door bestudeering van eenige voorwerpen uit het Berlijnsche

museum, die mij door den directeur (Prof. K. Moebius) on den

conservator der Crustaceen fProf. W. Weltner) bereidwillig lor icon

werden afgestaan.

Behalve door Pilsbry ^) is de Japansche soort ook door Fischer')

gedoopt en beschreven ; hetzelfde lot ondergin'g voor korten tijd een

der twee variëteiten uit den Maleischen Archipel, welke Annandale")

als eene nova species in de Cirripedien-literatuur trachtte in te voeren.

Ofschoon we dus thans reeds over drie namen en drie uitvoerige

beschrijvingeji van deze soort beschikken, is een zeer eigenaardig

verschijnsel uit het huwelijksleven van dezen Scalpellum aan de

aandacht der vroegere beschrijvers ontsnapt — ik kan toch bezwaarlijk

aannemen, dat zij deze mei'kwaardiglieid ontdekt en er geene mede-

deeling van gedaan zouden hebben.

Pilsbry zegt van deze soort (en wat Fischer er in dit opzicht van

vermeldt, komt op hetzelfde neer), dat zij in Japan in ondiep water

werd aangetrotfen. De exemplaren uit het Museum te Berlijn ^varen

van Nagasaki afkomstig en blijkbaar ook van geringe diepte. Die

van de Siboga-expeditie waren van vier verschillende stations, wier

diepte afwisselde tusschen 204 en 450 M. Annandale beschikte over

één exemplaar uit straat Bali en noemt J60 vadem (= 290 M.) als

de diepte, waarop het werd aangetroffen.

Scalpelhun Stemmsi behoort tot de oenslachtige soorten van dit

geslacht: de groote exemplaren met volslagen ontwikkeld capitulum

van ongeveer 5 cM. lengte en voor een Scalpellum zeer langen

') Proceed. Acad. Nat. Sci. Philadelpliia. 1S90. p. 441—443.

2) Bulletin Soc. Zool. de France. XVI. 1891. p. IIÜ— 118.

*) Memoirs Asialic Soc. of Bengal. I. 1905. p. 74—77.
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peduncukis (van 5—9 cM.) zijn de wijfjes. De mannetjes (die hier

dus niet „complementaire" mannetjes mogen genoemd worden) zoekt

men echter te \ergeets op de plaats, die zij gewoonlijk innemen

:

aan de binnenzijde van het scutnm, nabij den rand, even vóór of

boven de adductor-spier, in een plooi van den als mantel bekenden

zak, die de schelpstiikken van het capitulum aan de binnenzijde

bekleedt. Daar zitten ze niet — ik schrijf het daaraan toe, dat zij

aan de opmerkzaamlieid van de vroegere beschrijvers ontsnapt zijn.

Darwin ontdekte, dat bij een der soorten (bij Sc. rostvatum, Darwin)

de mannetjes als drie kleine parasieten vastzaten op het lichaam van

het tweeslachtige dier en wel tusschen de bovenlip en de adductor-

spier nagenoeg in de mediane lijn — doch ook op die plaats zoekt

men ze bij Sc. Stearnsi te vergeefs. Bij het grootste en oudste exem-

plaar, dat mij ten dienste stond, merkte ik echter op, dat dat ge-

deelte van den zak of mantel, dat achter of onder de adductorspier

de twee scuta verbindt en dat duidelijker te zien komt, als men de

twee scuta een weinig uit elkander buigt, een korstig en korrelig

oppervlak vertoonde — ongeveer zoo, alsof er een Flustra of andere

Bryozoe op bevestigd was. Een gedeelte van dat korstig bekleedsel

losmakend en nader onderzoekend vond ik spoedig, dat elke korrel

een mannetje representeerde en dat meer dan honderd van deze op

het eene wijfje bevestigd zaten. Elk dier mannetjes zit in een soort

kapsel (een verdikking van den chitinensen mantel) opgesloten en

steekt met het eene lichaamsuiteinde, dat aan het kopeinde met de

anteimen tegenovergesteld is, een weinig uit dat kapsel uit. Ze zitten

voor een deel althans zoo kort bij elkander, dat zij elkander vveder-

keerig afplatten. Hun afmetingen zijn 0.7 X 0-5 mm. — ze zijn zelfs

voor ScalpeUuin-manneties klein van stuk! Hunne ontwikkeling komt

met die van \ele andere soorten van dit geslacht overeen : rondom

de mantel-opening op den top van het uit het chitineuse kapsel

uitstekende gedeelte, vindt men een viertal rudimelairc sclielpstnkjes

en wat, voor zoovei' ik weel, karaklerisliek is voor deze soort, tus-

schen die schelpstukjcs zijn rudimentaire tentakels l)e\oslig(l - aan-

hangsels, die eclitcr met de gelede lichaamsaanliangselen der Cirri-

pedien niels gemeen heiiben. Was er eciiter nog twijfel mogelijk, of

deze kleine parasieten wel de nianncljes dezer soort representeerden,

dan zouden deze tentakels kunnen dienen om ook dien twijfel te

verdrijven. Immers zaten er (iji in'l caiiiliihiui \aii i-ru dei' groote

vrouwelijke exemplaren ook eeiiigo kleine, nog gclicel onvolwassen

wijljes, wier capitulum eciiler reeds van schelpstukken voorzien was

en wier gehcele voorkomen met dat van volwassen wijljes in onont-

wikkelden toestand overeenkwam. Welnu, ook bij deze onvolwassen
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vrouwelijke exemiilareu koiiieii ile/.e loiitakels voor. Het zijn embryo-

nale organen, tlie waarschijnlijk nil een niorpliologisch of phvloge-

netisch oogpunt beselioiiwd niet van beteekenis ontbloot zijn, die

echter bij de volwassen wijfjes verdwenen zijn. Zij zitten bij de

kleine wijQes op dezelfde plaats als bij de mannetjes, n.1. nabij liet

vrije uiteinde (den top) van het oapitukim op de cliitineuse huid

tusschen de twee primordiale schelpstukken, die de terga represen-

teeren, kort bij het bovenste of voorste uiteinde vaii de bij de wijfjes

veel grootere, bij de mannetjes ook in verhouding \eel kleinere

opening, die toegang geeft tot de niantelholte, waarin het eigenlijke

dier huist.

Ik geloof niet, dat er bij hoog georganiseerde dieren als Cirripedien

voorbeelden bekend zijn van eene zoo geprononceerde polvaiulrie,

als bij deze soort van Scalpelliwi voorkomt. Gewoonlijk is het aantal

mannetjes, dat men bij soorten van dit geslacht aan het capitulum van

het wijfje of van het tweeslachtige dier bevestigd vindt, slechts één aan

elke zijde; bij enkele soorten is het twee of drie en het grootste aantal,

dat ik ooit waarnam, was vijf. Hoe zich nu te verklaren, dat er een

soort voorkomt, bij welke het zoo aanzienlijk is, als hier het geval is ?

Tk heb te vergeefs getracht daarvoor eene verklaring te vinden. Van

de levenswijze dezer dieren weten wij zeer weinig af; dat het ver-

schijnsel verband zou houden met de diepte, waarop het dier leeft,

acht ik niet zeer waarschijnlijk, want i«= komt dezelfde soort, die in

den Maleischen Archipel op 20ü—450 M. leeft, nabij Japan in ondiep

water voor en 2'" kennen wij soorten, uit diepten Aan meer dan

2000 M., die slechts van een tweetal mannetjes \oorzien zijn. Dat

de plaats, waar de mannetjes bevestigd zijn, verband houdt met hun

groot aantal, schijnt niet twijfelachtig — maar hoe dat verband is,

is mij niet duidelijk. De eieren dezer dieren worden bevrucht als

zij vrij komen en worden dan, tot een ei lamel \ereenigd, in de

mantelholte van het wijfje bewaard, tot zij uitkomen. Zitten de

mannetjes nu, zooals gewooidijk, nabij den rand der mantelholte,

dan is de kans, dat de eieren bevrucht zullen worden, gunstiger, dan

waanneer zij op grooteren afstand daarvan bevestigd zijn, zooals bij

Sc. Steamsi. Dat die verderaf zittende mannetjes talrijker moeten

zijn, kan men dus wel inzien — nuiar waarom hebben zij zich een

plaats gekozen, die \oor de bevruchting der eieren minder gunstig

was? Toch niet, omdat er zoovele waren en deze op de gewone

plaats geen ruimte vonden?
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Wiskunde. — De Heer W. Tvapteyn liiedt eeiie mededeeling aau :

„Over het quotiënt van firee aprok/ende BesseJsche fnnctieti".

{2^ mededeeling).

In onze vorige mededeeling- hebben wij de waarde van den alge-

meenen coëfficiënt van de ontwikkeling

/»+' (z)

aangegeven. Wij willen thans nog een paar merkwaardige betrek-

kingen die tusschen deze coëfficiënten bestaan doen kennen. Daartoe

merken we op dat

"
l'{z)

voldoet aan eene diflerentiaalvergelijking van Riccati

dn
c- +«'^2r*/ + j^ = (1)
dz

Stelt men toch

2 (r + 1) + u,

dan komt

~-T^ + ",' + 2(1' + 1)'/, ^ r^ = 0.
dz

Herhaalt men deze bewerking dan vindl iiieii dus ais integraal

van de diHereiitiaaivcrgeiijking (li

"~"'2(r+l) i— z'
^ ^ ' 2(r-f2)

^ ^ 2(v + 3)- enz.

welke ketlinü;brcuk zooals bekend is de waarde — c hecfl.
liz)

Stelt men iiii in de vergelijking (1)

" = — ./'. "' - ./', -' — /, 5" — ''"'•

dan vindl men

2(r+ 1)/, = 1

2(v + « + l)/„ + , =/,/„ + ƒ,ƒ„ -, + ... -f- ƒ„/, ...(/)
Deze vergelijking, waarin n=l,2, 3, ... is de oerslo lietrekking

die we wilden afleiden. Eene twoeile licliekivin^ miI^I uil de vi'oeger

gevonden vergelijking
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((,"+' ((.j" . . . «„' ((„-^iy„-|-i =: (— 1)''

• /, X, t, 6», . . . C, 6,

. A„_2 >««-2 «„-2 éln-a • . • O O

;.„_ix„_, O o ...0

waann

(2„ _ p _ 1) . . . (2„ - 2/,)

//> := ; "/) + I . . . <'2r. — ;. — 1

(2„-y, -2)...(2/, -2/-- 1)

>«;,
=-- -, «/. + 1 . . .

«2« - /,
-

/ *

(„ _ ^, _ 1) . . . („ _ 2;> + 2)

/'

«/.+ i... ««—/) + 1

)/ II — 1

terwijl !i := — 1 of /i = naargelang // even of oneven is.

Schrijven we deze \ergelijking, zijnde it^, = 'iA^,

22„+i ,-,_«+w,/...V /,,„+,/„+, = /) (2)

dan voldoet de determinant A, aan de voorwaarde

/*— 1—»-2
V„ = ub^ . . b„ iA,-l ~ l', . l'n !.,,.. h,^-A A.-2 +

n— 2 . »i — 3 . «— 4
-i -, /', ..h„.h^.. b„-x ./.,.. bn-2 Dn-n — enz.

waarin de laatste term naar aeltmti' " e\en of // oneven is een der

beide volgende vormen bezit

„>_.Cll.p,

(-1)2 'Q + ij h, . . Iin . 6. . . ?,„_, . . . t, . . b,^^^^ . b^^^ D^

(_ 1)^"
l,^ . . /,„ . /.^ . . ?,„_, .../,,.. ?,^ Z>^.

Vervangt men liierin de determinanten />>,, door de eoëtÜicienten

/), volgens C2) dan vindt men deze tweede lietrekking tusselien de

coëfficiënten

W-» (n—p)...(h — 2p) /'„_,.

r;+i = > (— !)/< — ^
^'

,

-^^^-^^ (/ƒ)
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Ten slotte merken we nog op <lat de reeks voor -y—^ conver-

ceert zoolanü'

ƒ-+ <1Lifti

of

I

c 1< Lhn \/p-
Stelt men nu

Lxm I / = Lun l I / —
y /;,+! y Dn

dan is

y^im t: = —

/'l
. . ?',J+1 . ^1 . . . 6„ i?„

Liin
Dn

Uit de gevonden recnrrente betrekking tusschen de determinanten

Dp , vindt men dus, ovei'gaande tot de limiet

2
1 =^ ^

—

^

—

1

^^

—

~ enz.
h, 2.'bJ>„ 3!b,b,b,'1"3"3

waaruit blijkt dat « een wortel is van de vergelijking /^(;)=:0

zooals te verwachten was.

Sterrenkunde. — De Heer H. G. v.\n de S.vnde Bakhiuzen biedt

ccne mededeeling aan \an den Heer H. ,1. Zwiers : „Onder-

zoekingen over de baan van de periodische komeet Holmes en

over de storingen in haar elliptische beweging".

(Mede aangeboden door den Heer E. V. van de Sande Bakiiuuzen).

Na de wederverscliijning der komeet Holmes in 1899—1900 heb

ik in 1902 uitvoerig de uitkomsten gepubliceerd, waartoe mij het

onderzoek van de waarnemingen na iiaar terugkeer aanleiding had

gegeven '). Met de meest nauwkeurige clemonlen, die ik uil haar ver-

schijning in 1892—93 had kuuucn alh'idi'n, ha I ik vooral'dc storingen

berekend, die zij op haar weg van .hipilci- cii Saturuus, en aanvan-

kelijk ook van de Aarde ondervond en d.iaiuil voor 1899 September

9.0 midd. lijd (ireenwich een elemonteiisysleem afgeleid, dal tot

grondsliig diende voor een cpiiemeride, die in No. IJ553 dei- Astron.

') Kecherdics sur 1'orbile do la uoméle |)ériodi(|ue de Holmes el sur les perlurbations

de son mouvement elliplii|ue, par Dr. H. J. Zwieus. Deuxiémc mémoirc. Leyde,

V.. .1. Brill, VM±
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Nachrichlen weril opgenomen. Aan de hand dezer eplienieridc werd

de komeet o\^ het Lick-Observatory teruggevonden, en het betrekkelijk

kleine \ei-scliil tusschen de waargenomen en de berekende plaats

toonde aan, dat de voor 1892 gevonden baanelenienten, en de daarop

gebaseerde berekening \'an de storingen reeds zeer dicht tot de waar-

heid naderden.

De waarnemingen in 1899 en in 1900 boden 'mij voldoend mate-

riaal, om aan de elementen zoodanige kleine wijzigingen aan te

brengen, dat de overgebleven verschillen tusschen de voorspelde en

waai'genomen plaatsen binnen de grenzen der gewone waarnemings-

fouten werden gebracht. Het daardoor verkregen elementensysteem,

dat zoowel aan de verschijning in 1892—93 als aan die in 1899

—

1900 voldeed, en dat ik in mijn ,,Deuxième Mémoire" als ,,Système

VU" op p. 78 heb meegedeeld, zal uit den aard der zaak de grond-

slag voor verdere onderzoekingen moeten leveren. Ik deel het daar-

om hier in hoofdtrekken mede.

Systeem VII.

Epoche 1899 Juni 11.0 midd. t. Greenw.

Osculatie 1899 September 9.0

M, = 22661" 3264

(i=z 516" 188791

log a = 0.558 1320.0

<f= 24° 17' 23"54

e^ 0.4113532

i= 20° 48' 9"84 I

jr = 345 48 38.06 1899.0

^ = 331 43 18.24 |

i= 20 48 10.29 i

.T — 345 49 28.27 1900.0

SI = 331 44 8.95 1

Ofschoon de verbeteringen, die de elementen tengevolge \an de

nieuwe waarnemingen hadden moeten omlergaan, slechts gering waren,

was het tocli dadelijk na de publicatie van die onderzoekingen mijn

voornemen, de berekening van de storingen tusschen 1892 en 1900

op die gewijzigde grondslagen te herhalen, en uit te breiden over alle

planeten, wier storende werking niet a priori als onmerkbaar kon

worden verwaarloosd. Dit omvangrijke onderzoek, waaraan dan nood-

wendig een nieuwe discussie van de beide verschijningen iler komeet

moest worden verbonden, was ecjiter slechts gedeeltelijk \olbrachl,

toen in 1905 de voorbereiding voor de derde verschijning moest

worden ter hand genomen.
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Ik ben toen uitgegaan van systeem VII, dat hoewel niet volmaiikt,

toch aan alle praktische eischen voldeed. Die elementen heb ik echter

niet zonder meer durven gebruiken tei- berekening van de plaatsen

bij den terugkeer van de komeet in 1906. Weliswaar bleven de

storende planeten, en vooral Jupiter, wiens invloed verreweg over-

heerschend is, gedurende den geheelen nieuwen omloop der komeet

op aanzienlijke afstanden, maar het zwakke licht der komeet in

1899—1900, en de moeite, die de meeste waarnemers hadden om

te midden der talrijke zwakke ne\ehlekken iji de omgeving van

haar schijnbare baan de komeet behoorlijk te identifieeren, deden

mij vreezen, dat een zoo ruwe vooruitberekening van de schijnbare

plaatsen voor 1906 voor de terugvinding en waarneming onxoldoende

kon zijn.

In het najaar van 1905 besloot ik daarom, de storingen af te leiden,

die de komeet op haar baan tusschen de perihelium-doorgangen van

1899 en 1906 ondergaan zou. Het oorspronkelijk plan, om ook de

werkingen van Saturnus aan de berekening te onderwerpen, moest

wegens gebrek aan tijd worden opgegeven. Zoodoende bleef alleen

Jupiter als storende planeet over. Als methode werd gekozen die

van de variatie der elliptische constanten ; verder werd een interval

van 80 dagen gekozen, daar uit vroegere onderzoekingen gebleken

was, dat de nauwkeurigheid, die daarmee bereikt kon worden, voor

liet beoogde doel ruimschoots voldoende was. Bij vorige onderzoekin-

gen was steeds als regel aangenomen, voor elke nieuwe epoche aan

de elementen de kleine wijzigingen aan te brengen, die zij in den

loop van hel laatste inter\al hadden ondergaan. De daarvoor noodige

rekeningen vereischen echter een niet gering te achten arbeid, en

waar ditmaal de berekeningen slechts een voorloopig karakter kon-

den hebben, kon ik Aan deze kleine cori-ectie's afzien, waardoor in

de gegeven omstandigheden slechts kleine grootheden der tweede

orde verwaarloosd wertlen. Het boven meegedeelde systeem A'll werd

dus aan de storingsrekening voor den geheelen omloop ten grond-

slag gelegd. De plaatsen der storende planeet ontleende ik aan den

Nautical Almanac; alleen werden de lengten door aanbrenging der

l)raecessie gereduceerd op het aequinoctium van 1900.0. De ver-

waiirloozing van de kleine correctie's voor nutalic en voor veranderde

helling van de ecliptica kan geen noemciis\vaai-il(>n invloed liol)l)en

op de storingen, die de planeet uiloei'onl.

lil plaats van lic uitvoerige sloringstafeis zal ik Ier hekorling

alleen de gcsonuneerde reeksen meededen, en wel de gioolheden

"f vour de middelbare dagelijksche beweging, en de grootheden '/

vour de overige eleniculcii. Dooi' uitwerking \an clko tafel kan de
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lezer zicli dan voldoende een oordeel \ormen over de bereikte iiauw-

keiirijiiieid. De met zwaarder cijfens gedrukte aanvangsconstaiiten,

dE
die bij het opstellen der tafels uit de eerste waarden \an — (waarin

dt

E een der 6 elementen voorstelt) en uit hun verschillen tot en met
/'^' werden afgeleid, zijn zoodanig gekozen, dat de integralen ver-

dwijnen voor 1899 September 9 als onderste grens. Tot en met

1900 Februari 16 konden de afgeleiden ontleend worden aan de

tafels, die ik in mijn Deuxième Mémoire pp. 26—32 heb meegedeeld
;

dn
in verband met het nu o-ekozen interval moest echtei' — met 4, en

dt

moesten de overige afgeleiden der elementen met 2 vermenig\ul-

digd worden.

Uit de volgende tafels valt het niet moeilijk, volgens de bekende

uitdrukkingen der mechanische ku-adratunr de storingen voor een

willekeurig tijdstip te integreeren. Als nieuwe oseulatie-epoche heb

ik gekozen

1906 Januari 16.0 midd. tijd Greenw.

en gevonden

;

Li= Ar 40"34

Afi=+ 1"258871

L,M=i — 1147"7070

A9)= + 3' 2"01

waardoor de nieuwe elementen worden

:

Epoche en osculatie 1906 Januari 16.0 m.t.Gr.

M^— 12 664 12" 143

fj
=r 517"447665

%rt = 0. 557 4267.74

<p = 24° 20' 25"55

«? = 0.412 1574

i= 20°48'50"63
,

.T=:345 57 30 35 1000.0

Sh = 331 40 36.47 ]

Uit deze gestoorde elementen \olgt voor den iloorgangstijd door
het perihelium

1906 Maart 14.1804 midd. tijd (iv.

terwijl het oorspronkelijke svsleem VII, zonder op de storingen ge-

durende den nieuwen onilooj) te lellen, zou geven

1906 Maart 13.8083.

45
Verslagen der Afdeeliug Natuiuk. Dl. XiV. A«. 19U5/6.

'i<a =
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Wanneer men nu in iuxnnierking neemt, dal de geringe vertraging-

van nog geen 9 uur gecompenseerd wordt door een vergroote peri-

Iielinmlengtc van 8', dan vindt men a posleriori bevestigd, wat

te voorzien was: dat de storingen gedurende den tweeden omloop

de plaatsen der komeet in de ruimte slechts weinig hebben veranderd.

De elementen /, «t en jl) 'if^i'Ieidende op liet middelbaar aequinoctium

van 190().() vind ik

;= 20"48'53"30
l

' .t= 346 2 31.63 1906. U.

SI = 381 45 40.75 )

Ten einde hieruit een ephemeride te kuimen berekenen, heb ik de

volgende uitdrukkingen afgeleid voor de heliocentrische coördinaten

van de komeet ten opzichte van het vlak van den aequator

:

X — [9.993 7731.9] gi„ (v + 77° 37' 24"85)

y = [9.876 2012.2] sm {v — 20 58 31.25)

2= [9.832 7001.5] sin {v — 1 47 16.19)

De tusschen
[ ] geplaatste coëfficiënten zijn logarithmen ; de groot-

heid V stelt de ware anomalie der komeet voor.

^let behulp van bovenstaande uitdrukkingen werilen de heliocen-

ti'ischc coördinaten van 4 tot 4 dagen afgeleid voor den middelbaren

middag van Greenwich ; de bijbehoorende coördinaten der zon werden

ontleend aan den Nautical Almanac na aanbrenging der reductie op

liet middelbaar aequinoctium van het begin van het jaar. Bij de her-

leiding van de zoodoende verkregen middelbare plaatsen lot schijn-

bare zijn de aberratietermen weggelaten, daar zooals bekend is, de

invloed der aberratie voor de lichamen van ons zonnestelsel een-

\'0udiger wordt in rekening gebracht door de wani-nemingstijden te

verminderen met de aberi-atietijden. In de hierachter volgende tabel,

die de schijnbare plaatsen der komeet in a en d aangeeft, is daarom

in de kolom & voor eiken datum de lichttijd aangegeven, uitgedrukt

in middelbare zonnedagen. De 4e kolom geeft de logarithme van

den geocentrischen afstand. Als eersten datum heb ik 1 Mei gekozen,

omdat mij door een voorloopige rekening gebleken was, dat er vóór dien

tijd geen kans zou zijn, de komeet wegens haar schijnbare nabijheid

tot de zon en haar grooten afstand van de aarde te ontdekken.

Niet geheel uitgesloten bleek mij echter de mogelijkheid, tiat \ev-

mogende kijkers of gevoelige photographische platen haai- nog

in Januari 190(3 deden vinden. Daarom heb ik ook voor die maand

de plaatsen afgeleid, en een kleine ephemeride gezonden aan prof.

45*
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Kkeitz, die ze in een circulaire ter keniii« van de astronomen heeft

gebracht. Om een duidelijk beeld te geven van den schijnbaren loop

der komeet, en ook omdat door een kleine reductiefout de gepubli-

ceerde plaatsen niet volkomen juist waren, deel ik de juiste uit-

komsten van 4 tot 4 dagen hier mee. Tot op heden (24 Januari)

is nog geen bericht omtrent ontdekking gekomen, wat met het oog

op de geringe helderheid en vooral den zuidelijken en ook overigens

ongunstigen stand niet behoeft te verwonderen.

STANDEN DER KOMEET YóóR DE CONJUNCTIE.

1906
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SCHIJNBARE PLAATSEN DER KOMEET VAN 1 MEI TOT
31 DEC. 1906,

VOOR O'' MIDD. TIJD GrEENM ICH.

-1900 log /: E

Mei 1
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1906

Juni 28

30

Juli 2

4

fi

8

10

12

14

IG

18

20

22

24

21)

28

30

Aup. 1

O

11

r.i

15

17

19

21

23

25

27

)i m s

2 28 14.81

31 r.3.03

35 30.49

39 7.15

42 42.95

46 17.85

49 51.75

53 24.59

.50 56.26

3 O 26.07

3 .55.70

7 23.24

10 49.18

14 13. ,0

17 35.80

20 56 25

24 14.04

27 30.86

30 44.79

33 .5(; 32

37 5.28

40 11.54

43 14.91

•46 15.20

49 12 25

.52 5. 8 't

.54 55.77

.",7 41 84

4 O 23.84

3 1 59

5 34.86

+ 28 58 48.2

+ 29 28 50.8

58 37.7

+ 30 28 8.8

57 24.2

+ 31 26 24.1

55 8.4

+ 32 23 37.4

51 50 9

4- 33 19 49.1

47 32.1

4- 34 14 59.8

42 12.4

-u 35 9 9.8

35 52.2

+ 36 2 19.8

28 32.6

54 31.0

4- 37 20 15.2

45 45.6

4- 38 11 2.7

36 6.8

4- 39 O 58.0

25 36.8

50 3 3

4- 40 14 17.8

38 20.5

4- 4i 2 11.5

25 50 9

49 19.0

4- 42 12 35.9

0.43545

.43350

.43152

.429.51

.42740

.42538

.42326

.42111

.41892

.41609

.41442

.41212

.40078

.40740

.40499

.40254

.40006

.39755

.39500

.39241

.38979

.38714

,38146

.38174

.37899

.37021

.37340

.37057

36771

.364X2

.;!6lül

0.015 730

660

589

517

444

370

295

219

143

065

0.014 987

907

827

746

665

582

499

416

331

246

160

074

0.013 988

900

813

721

636

517

458

3(59

280

0.0264

.0266

.0269

.0271

.0274

.0277

.0281

.0284

.0288

.0291

.0295

.0300

.0313
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konden iioodig hebben, en tot iOOlï alleen de lioofdstoring door

Jnpiter in rekening is gebracht, zal bij eventueel terngvinden der

komeet eenig verschil tnsschen de waargenomen en de hier berekende

plaatsen niet onwaarschijnlijk zijn. Om de astronomen, die van vol-

doende wei'ktnigen voor haar o])sporing voorzien zijn, het zoeken te

vergemakkelijken, heb ik de atleiding van de vooruit berekende plaatsen

herhaald Ie in de onderstelling, dat de komeet 4 dagen vroeger, 2e

dat zij 4 dagen later haar perihelinm passeert, dan uit de meest

waarschijnlijke elementen zon \olgen. Hoewel de aangenomen speel-

ruimte van ± 4 dagen vermoedelijk \ eel grooter zal blijken dan de

werkelijke fout in den aangenomen doorgangstijd door het perihelium,

deel ik de uitkomsten mee, zooals ze door directe rekening verkregen

zijn. De volgende tabel geeft de wijzigingen, die de rechte kiimming

en de declinatic in beide onderstellingen ondervinden; in de kolom

L log Q \indt men de correctie's, die aan de S'' decimaal van log 9 uit

de vroeger meegedeelde ephemeride aan te brengen zouden zijn.

Ver
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Natuurkunde. — De Heer Kamkrlingh Onnks biedt aan Supple-

ment no. 11 van de Mededeelingen uit het Natuurkundig

Laboratorium te Leiden: Dr. J. E, Verschaffelt -. Bijdragen

tot de kennis van het ip-vlak van van der Waals. X. „Over

de mogelijkheid de eigenschappen van mengsels uit die der

componenten te voorspellen"

.

1. In het volgende heb ik me voorgesteld te laten zien, dat de

oorspronkelijke vergelijking van van der Waals:

RT ajcp=—,— 4' (1)
v—bx r'

waarin wordt gesteld

«X = «n (1--Ï')' + 2 «i, X {l—.v) + a„ .1-, 1

.... (2)

h, = />,, (l-.*0' + 2 h,, .^• (l-.r) + b,, .V,
'

en waarin bovendien de vereenvoudigende onderstellingen ')

«n = i/«ii «!2 ' ^'i» = i (^1 + ^js) . • • • (3)

worden gemaakt, een vrij juiste voorstelling geeft van de bijzondere

eigenschappen van mengsels. Waar waarnemingen omtrent mengsels

van twee stoffen ontbreken, zullen bovenstaande formules ons dus

waarschijnlijk in staat stellen de eigenschappen van mengsels dier

twee stoffen uit de a's en i's — dus uit de kritische elementen •

—

der componenten te voorspellen ; deze omstandigheid zou niet zonder

nut zijn bij het kiezen van stotfen, wanneer men bij mengsels be-

paalde verschijnselen wenscht waar te nemen.

Uit de formules (1) en (3) leidt men deze andere af:

(1— .r) -f

'J^xh Tol- Til,
(1— ,(;) +

(4)

Psk P')k P\k ]

die uitdrukken, hoe de kritisclie elementen T^-k en /m- van liet on-

"•esplitste mengsel van de mengvcrhouding afhangen; uit die forniules

volgt ook, zooals bekend, eene lineaire verandering van het kritisch

volume Vjk- Dat de tweede der formules (4) met de waarnemingen

goed overeenkomt werd reeds aangetoond door van der Waals ').

Wat het verloop van v^k betreft, niet alleen wijkt de lijn, die de

verandering van die grootheid met .(•• aangeeft, aanzienlijk van een

1) Zie Kamerlinoii O.nnes en Zarkzkwski, Comiii. Suppl. no. 8, Zitlingsver.sl. 19

Maart lï;04.

3) Zillingsversl., Nov. 1897.
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rechte af') (Vekschaffelt en Kkesom leidden zelfs nit hun proeven

een inaximnm af voor v-^k), maar ook de quadratische formule is

met de waarnemingen niet overeen te brengen ^).

Aan deze afwijking, van een grootheid die zoo nauw met /> samen-

hangt, behoeven we niet al te veel gewicht te hechten '')
: \ an grooter

belang scheen het mij te onderzoeken in hoever de formules (4) de

kritische temperaturen en drukkingen juist weergeven, omdat deze

grootheden, in verband met de wet der overeenstemmende toestanden,

wier benaderde geldigheid wel als bewezen mag geacht worden, het

gedrag van een mengsel volkomen bepalen. Maar ook hier mogen

onze verwacht ijigen natuurlijk niet al te hoog gespannen zijn.

2. In de eerste plaats heb ik uit de formules (4) de waarden

berekend \ an de grootheden :

_ 1 /(?2'xA _ 9 ^'li-
I

//^- _ "^kPOl:

Tok V ^•«' J» ^W y pik Tok p\k

(5)
pok

'

pok V «* yo Jok\y P'h P\k^

nl. voor die mengsels, waarvooi' de « en ji reeds afgeleid werden

uit de waarnemingen, door toepassing van de wet der overeen-

stemmende toestanden. De berekende waarden vindt men in de

volgende tabel: de getallen lusschcn haakjes volgen uit de waar-

nemingen.

CO, met CH,C1 « = 0,363 (0,378) ,i= — 0,149 (0,088)

CH,C1 met CO, — 0,270 (— 0,221) 0,068(0,281)

CO, met H, — 0,978 (— 1,219) — 0,439 (— 1,645)

CO, met O, — 0,513 (— 0,6563) — 0,242 (— 1,0871)

Het voornaamste hierin is het teeken der a en ^, en wat dat

betreft is er overeenstemming, als men de ^ voor CO, met CH5CI

uitzonilcrt ; ik moet evenwel doen opmerken dat uit de proeven van

Brinkman hiervoor een negatieve fj volgt").

3. Met de gevonden waarden van « en ^ zou mon nu, gebruik

makende van de door Keesom on door mij opgestelde formules, de

grootheden (
——

] {
——

] en andere kunnen berekenen ; maar,

1) Zie Kamerlingh Onnes en ReiNfiANUM, Med. 110. 59/>, Zittiugsversl., 13^Juni

1900; Brinkman, Dissertatie, Amsterdam 1904, p. 73.

-) Ibidem; zie ook Verschaffelt, Gomm. Siippl. N". 5.

*) Omtrent de mogelijice oorzaken van die afwijking, zie Brinkman, loc, cil., p. 75.

*) Loc. cit., p. 73; zie ook de tabel op volgende bdz.
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aangezien het ook voornamelijk op het teeken van die grootiieden

aankomt, is het overbodig die berekeningen uit te voeren. Inderdaad, men

krijgt onmiddellijk een overzicht van de eigenschappen der mengsels

met kleine mengverhouding, wanneer men de waarden \'an « en ^

in teekening brengt zooals ik dat reeds vroeger heb gedaan ^), nu

natuurlijk in een diagram dat berust, niet meer op de toen gebruikte

empirische toestandsvergelijking, maar op vergelijking (1). Gemak-

kelijker is het nog, met behulp der formules, gegeven in Comm. Suppl.

n°. 5 (Zittingsversl. 28 B'ebr. 1903), de « en |i uit te drukken in de x en y

van Korteweg ''), en dan gebruik te maken van zijn diagram, dat

immers de oorspronkelijke toestandsvergelijking tot grondslag heeft.

Zoodoende vindt men, dat de punten («, /i) — ot'{y.,Y) — juist komen

te liggen in de velden, die aan de eigenschappen der mengsels be-

antwoorden ; ook hier valt het onderzoek dus gunstig uit.

4. Nu zal ik, voor de beschouwde mengsels, eenige berekende

waarden van Txk en j^ic mededeelen, en die vergelijken met de

uit de Avaarnemingen afgeleide waarden

:

Over 't geheel komt het berekende verloop der T^k en p,rk dus

vrij goed met het waargenomene overeen. Als eenige belangrijke

afwijking vinden we dit, dat uit de waarnemingen omtrent mengsels

van HCl en C^H, een minimum volgt voor de kritische temperatuur,

terwijl de berekening die omstandigheid niet zou hebben voorspeld.

Maar dit minimum is niet zeer sterk uitgesproken'; daarom Iieb ik

dus onderzocht of de berekening die soms wel had voorspeld voor

mengsels van N,0 en C^H,, waarbij de minimale kritische tempera-

tuur waarschijnlijk veel lager is dan die der componenten. Werkelijk

vind ik hier, aan den kant van aethaan, de componente met laagste

kritische temperatuur, a = — 0,019, dus negatief, wat liet bestaan

van een minimum kritische temperatuur noodzakelijk maakt.

5. Nadat ik aldus, door deze enkele voorbeelden, de bruikbaarheid

van de formules (4) voor het beoogde doel heb aangetoond, wil ik

nu het verloop der kritische lijnen van naderbij beschouwen, ten

einde daaruit af te leiden aan welke voorwaarden de kritische

elementen der componenten moeten voldoen, ojxlat de mengsels

bepaalde eigenschappen zouden vertoonen.

De vorm van deze lijnen in liet ///' diagram wci'd i'oeils lioor

VAN DKR Waals nit de formules (i) en (2) afgeleid,") mei de enkele

1) Comm. Suppl. no. ü, Ziltingsvetsl. 30 Mei VJO'3.

2) Zillingsversl. 31 Jan. 1903.

») Zittingsversl. Nov. 18'J7.
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CHjCl—COj (Brinkman)
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Stellen we r = —^ en ^r =— , en voeren we bovendien de
7'ü/ó Pok

nieuwe veranderlijke z = \^n; in, dan knnnen we in ons geval de

vergelijking der , kritische lijn schrijven:

^V,(l/.-T.-])-cr(.-r,-T,) + T(.T,-T, l/.-T,) = 0. . . (6)

In het ST diagram is de kritische lijn dus een stuk van een

hyperbool (zie fig. 1), behalve wanneer jt^=r^, want dan is zeeën

stuk van een parabool (in fig. 1 door OAB voorgesteld; een rechte

lijn in het pT diagram), en wanneeer .-Ti = 1 of V^.Tj = Tj, want

dan is ze een rechte lijn {CD en OE).

In onze voorstelling (fig. 1) ligt een der componenten steeds in

het punt A, en men ziet dat de vorm der kritische lijn enkel door

-^'"' P'^ 1. I 111) 1- '

de verhoudnigen — en — wordt bepaald, novondien, wanneer men
Tok pok

de tweede componente langs een der kritische lijnen verplaatst, blijft

de vorm van die lijn onveranderd. ')

De fig. 1 geeft dus een voorstelling van de vormen die de kritische

lijn in ons geval kan aannemen. Om te laten zien dat de waarge-

nomen vormen daar op bevredigende wijze mede overeenkomen, heb

ik in dezelfde fig. 1 de uit de waarnemingen afgeleide kritische

lijnen voorgesteld. De lijnen voor mengsels van CO, en CH,C1 en

van HCl met 0,11,; zijn daarin tweemaal getcekend, nu eens met de

ecne, dan met de andere componente in A. Van de lijnen \oor

mengsels van CO., met H., of O, kon slechts een stukje in de nabij-

heid van CO., (punt A) geteekend worden.

Die kritische lijnen passen op bevredigende wijze in den bundel,

behalve de lijn ('().,—().,. Wat de lijn CO,—H, betreft, het begin

past ook goed in hel diagram, maar haar verder verloop moet, om

in het punt H, te eindigen, daarvan toch sterk afwijken.

f). De voorstelling tig. I stelt ons venh'r iu staal Ie bt'palcii hoe

men <!c zuivere stoffen moet kiezen o|i(l,it de mengsels bepaalde

eio-ensciiappen zouden vertoonou. Door vw nii! Wwis word er

reeds (loc. cit.) op gewezen dal hel xcrloop der krilischc lijnen

(zelfs waimeer '/%, 0"n '/,.J liel voorkomen van een niaxinuini

kritische tcmperatu\ir of van een maxinnim of niinimnm krilisclu>n

druk uitsluit. Wel zijn er mengsels die een minimum kritische lem-

I) Zooals v.\N iiF.li VV.VAi.s (loc. cil.) ook in 'I aib't'iiUTii lid opincrkcii.
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pcraliiiir vertooneii '), en in ons geval vindon we als voorwaarden

voor liet l)estaan daarvan ^)

:

.-T, + T, > 2 Tj j/'-Tj en ook ^ 2 \/.-t^.

Het gebied waarbinnen de tweede ooni})onent moet liggen, opdat

bij een der mengsels de kritisclie temperatnnr een minimnm zou

bereiken, wordt dus begrensd door de twee lijnen

20—1

in tig. i respectievelijk door (JAF en GAH \oorgesteld. De

eerste lijn is een der kritische lijnen, n.1. die welke in a een verticale

raaklijn heeft ; de andere bevat alle punten der kritische lijnen waar

de raaklijn verticaal staAt. Het is gemakkelijk in te zien dat de

tweede componente tusschen die twee lijnen moet liggen, d.i. in de

velden 2 en 3. Op grond daarvan kunnen we voorspellen, dat een

minimum kritische temperatuur in 't algemeen waar te nemen zal

zijn, waimeer de kritische temperaturen der componenten weinig en

de kritische drukken betrekkelijk veel verschillen. Men weet dat

deze conclusie door de ondervinding wordt bevestigd.

7. Xu wil ik zoeken, hoe de stoffen gekozen moeten worden,

opdat een der mengsels in de nabijheid van de kritische omstandig-

heden een maxunum — of minimum — dampdruk zou vertoonen.

In het kritisch punt (tevens plooipunt) van dat mengsel heeft men

, , ^ ,
,• , ,-

T.udp,^ Vö.A
dan, langs de kritische liin, — := ^— .

PA dT^k \d Jk
Aangezien we, in onze beschouwingen, uitgegaan zijn \ an de oor-

spronkelijke toestandsvergelijking van van der Wa.\i.s, moeten we.

') De elemeuten vau hel mengsel, waarvoor de krilisclie temperaliiur een mini-

mum is, worden hier bepaald door :

~mt — '^ 1 fmt * Tj —

'•«,( = l/^^i
(|/^,-T,)(.T,-T,)'

-) Do algcmcene voorwaarden voor liet bestaan van een minimum kritische

temperatuur vindi niun reeds in de Moleculaire Theorie van van uer Wa.\ls.
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king volgt, n.1, 4. We viiulen aldus ') dat het gebied, waarbinnen

de tweede componente gelegen moet zijn, begrensd wordt door de

lijnen

:

r=^(dz- z^) en r =-^ ,
=)

óz - 1

respectie\'elijk door OAI en KAL \oorgesteld in fig. J. KAL is

weer de kritische lijn welke genoemde eigenschap in J zelf vertoont,

terwijl f}AI alle punten verbindt \vaar - -— := 4 oi' rz-- r= 2. De
'' Jtdr dr

tweede component moet tusschen die twee lijnen liggen, d. i. in het

veld 3 of 4.

Nogmaals kunnen we zeggen dat, om genoemde eigenschap waar

te nemen, de zuivere stoffen zóó gekozen moeten worden dat de

kritische temperaturen weinig, maar de waarden \an denkritischen druk

betrekkelijk veel verschillen ; alleen de componente met hoogst kritische

temperatuur moet ook den hoogsten kritischen druk hebben '). Een

minimum kritische temperatuur en een maximum dampspanning zijn

dus twee verschijnselen die wel gev.^oonlijk, maar toch niet nood-

zakelijk gezamenlijk optreden ; alleen in veld 3 is dat het geval.

Uit tig. 1 blijkt dat, volgens onze beschouwingen, enkel een

maximum-dampspanning mogelijk is ; nochtans weet men dat er

mengsels bestaan die een minimnm-dampspanning vertoonen, en dat

dit verschijnsel zelfs bij de kritische omstandigheden optreedt, heeft

KuENEN aangetoond "). Hier schijnt dus een principieele afwijking

1) De elementen van hel mengsel, waarvan tle ilampspanning maxiniinn ol'

minimum is, gegeven door:

^nip

2jt
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van de waarneming- te bestaan. Het is evenwel opmerkelijk, dat de

mengsels, die een minimum-dampspanning vertoonen, juist van dien

aard zijn dat minstens eene der componenten een geassocieerde stof

is'): züodat er reden is te vermoeden, dat bij mengsels van normale

stollen een minimum dampspanning nooit voorkomt ; en onze be-

schouwingen, waaraan tocli de wet der overeenstemmende toestanden

ten grondslag ligt, gelden alleen voor normale stoften.

8. Uitgaande van dezelfile onderstellingen als liier, heeft van Laar ')

een nauwkeurige uitdrukking voor de projectie der plooipuntslijn

op het ïM'-vlak gevonden. Ik heb getracht daaruit de vergelijking at

te leiden') van de plooipuntslijn in het pT — dus ook mheizr —
diagram, maar zonder daarin te slagen. Zonder me dus verder bezig

te houden met den algemeenen vorm die de plooipuntslijn, in ons

geval, in het zr diagram aanneemt, wensch ik toch een paar punten

te onderzoeken, nl. het voorkomen van een maximum of nnnimum

plooipuntstemperatuur, en die van een ma.ximum of mini?iiuni plooi-

puntsdruk.

Volgens de formules (2(/) en {2b) van Keesom, *) heeft men :

1 /dTrfjl

1 fJp^pl^ =±ir:- (3 [/.T.-iy - 2.-r,T, (5 j/rr -1) + 4.t/^]

(^'l^i^^^^^^^-^-^^^-'--^^^-^'^

Pot (b:

Daaruit volgt, dat de grens tusschen —^— >0 en—-— <; O gevormd

wordt door de kromme

:

4c'
.'')

(Sz-iy

in fi'^. 2 voorgesteld door de takken BAC en OB; links daarvan

ig m' «^ O, rechts ^ 0. Nemen we dus ,1 als de componente met
dx

laagste kritische temperatuur, d. w. z. stellen we t, > 1, dan moet

er een minimum plooipuntstemperatuur zijn, wanneer de tweede

1) Zie de bibliographie danromtrent in H.\rtman, Dissertatie, Leiden 1899, p. 84.

') Zittingsversl. 25 Maart 1905.

S) Nl. door eliminatie van x en v tusschen de vergelijking der vx projectie van

de plooipuntslijn, de vergelijking van het spinodale oppervlak (ferm. G van van La.4h,

loc. cit.) en de toestandsvergelijking.

1) Med. no. 75, Zittingsversl. 40 Nov. 1901.

5) Zie ook VAN Laar, loc cit p. 585.

46
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componento ligt in liet gebied AGCABDHA ; over 't algemeen zal

dat weer zijn, wanneer de kritische temperaturen weinig, de kritische

drukken dtiarentegen veel verschillen. ') Hierdoor is evenwel niet

bewezen dat er niet nog andere omstandigheden kunnen zijn waarin

de plooipnntstemperatuur een minimum bereikt.

Nemen we daarentegen A als componente met hoogste kritische

temperatuur, dan moet er een maximum plooipuntstemperatuur zijn

wanneer de tweede componente ligt in het gebied OHK. ') Ook hier

is niet bewezen dat het verschijnsel tot dat gebied beperkt blijft.

dpqil dpxpl
9. De grens tusschen --— >> O en —-^ <' O wordt ge\-ormd"

. d,v -^ dx ^ "

door de lijn

T^ (3^— 1)= — 2Tr' (5j— 1) -f 4s- = O,

dpxpl
in (ig. 2 door EAF voorgesteld ;

—'— is negatief binnen die lijn en
dx

negatief daarbuiten. Daaruit volgt dat een minimum plooipuntsdruk

onmogelijk, althans weinig waarschijnlijk is, terwijl een maximum
])looipuntsdruk moet voorkomen wanneer de tweede component ligt

binnen het gebied ALEAF r OMA ; dit zal dus in 't algemeen zijn

wanneer de kritische temperaturen veel verschillen, en dit wordt

door de proef bevestigd.

10. Om ten slotte door een voorbeeld te laten zien, dat de onder-

stellingen waarvan we' uitgegaan zijn het verloop der plooi[)unts-

elementen in hoofdzaak juist weergeven, wil ik hier de uitkomsten

mededeelen van een berekening, die ik voor COj en Hj heb uit-

gevoerd. (Zie pag. 695).

Het hieruit volgende verloop der plooipuntslijn komt overeen met

de fi"'. 9, pi. 1 van Hautm.\n"s dissertatie; het maximum van den

plooipuntsdruk zal alleen in werkelijkheid veel liooger liggen.

•) Dil is uKvefi- dezelfde voorwaarde als voor het bestaan van een nuiiinium

1 fdT,,,i\ 1

kritisclie temperaliiur ; maar aanKCzien -,- -,-=« + ,7- ((^ ~~ *^)'"> '^'''"
' iok\ d.v J„ 10

—— positief zijn hij negatieve u, d. w. z. een niinimuui (ilooipunt-temperatniu-

cischt vel een minimum kritiselie temperatuur, maar niet omgekeerd. Dat ziet men

ook uit fig. 2, waar ik nogmaals de lijn GAH van fig. 1 heb geteekend (gestippeld).

') Een voorbeeld daarvan zal wel iiezwaarlijk te vinden zijn.
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.V = (zuiver
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(F=rOD'; de .f-f'unctie is die ik toen ten onreclite buiten rekening

liet. Deze fnnctie kan nu niet ontwikkeld worden op dezelfde wijze

als de eerste integraal, aangezien de daarbij gebruikte reeks voor

groote volumina niet meer convergent is ; we moeten dus terugkeeren

tot de empirische toestandsvergelijking van Kamerlingh Onnes.

Schrijft men die toestandsvergelijking in gereduceerden vorm, dan

stelt ze ook de gereduceerde vergelijking voor der isotherme van

T
het mengsel x, bij de gereduceerde temperatuur t ^ —— , zoodat

I

pdv = p,ck vxk 1 ^d\^ =
vTk '>-"rk

Vxk

S5 / 1 1 \ e / 1 1 -x= llTilo,jV-lo,j.rk)-jJ^.k^\k[-^^

De verwaarloosde .y-functie is dus

:

X=-ETlogvTk + y/-f^^ + 1~^^ + . . . .

en deze kan men weer ontwikkelen

:

X — X„ -i- X, (x - .VTk) -\- A'j (« - .vTkY' + • • • •

waarin de coefllciënten X„, X^, X^ enz. nog temperatuursfunctiën zijn.

Gelukkig heeft het verwaarloozen van die functie X geen invloed

gehad op de uitkomsten in eerste benadering; alleen moet in

RT
de formules 4, 5, 12 en 13 van Suppl. n". 7 de factor —

,Tk(l^—Xk)

vermeerderd worden met 2Xj.

Voor de Boekerij wordt aangeboden door den Heer van Roiihurgh

de dissertatie van den Heer C. i. EtiKL.WR: „Over ocimeen en iiu/rceeji,

eene bijdrage tot de kennis van de aUphatlache terpenen".

De vergadering wordt gesloten.

(7 Februari, 1906).
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Ingekomen stukken, p. 697.

Verslag over het schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende de

opricliting van een In.stituiit voor herzenonderzoek, p. 698.

1'. H. SciiocTE: „Een bijzondere reeks van kwadratische oppervlakken, naar aanleiding van

een vraagstuk, waarin het beginsel van het behoud van het aantal schijt te falen", p. 700.

K. Martin: „Over brak- en zoelwaterafzettingen van de Silatrivier in West-Borneo". (Vuor-

loopige niededeeling), p. 700.

F. A. F. C. Wext en A. A. Bi.aavw : ..Over Apogamie bij Dasylirion acrotrichum Zucc.",p. 702.

J. J. VAN Laar: „Over het verloop van smeltlijnen bij verbindingen, welke in de vloeibare phase

gedeeltelijk gedissocieerd zijn, bij willekeurige verhouding der ontledingsproducten". (Aange-

boden door de Heeren [I. W. Bakhiis Roozeeoom en A. F. Hollemas), p. 711.

J. C. Kaptetn ; „Iets over de parallax van nevelvlekken", p. 726.

Aanbieding eeuer verhandeling van den Heer J. H. F. Kohlbrugge : „Die Gehirnfurchen

der Javanen ; eine vergleichend-anatomische Studie", p. 734.

Aanbieding van een boekgeschenk, p. 734.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en

goedgekeurd.

Ingekomen is

:

1". Bericht van de Heeren H. G. van" de Saxde Bakiryzen,

HooGEWERFF 611 WiND dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te

wonen.

2°. Missive van Z.Exc. den Minister van Binnenlandsche Zaken

dd. 11 Februari 1906 ter kennisneming met verzoek om terugzending

van een aantal stukken betrekking hebbende op de \ooj'genomen

oprichting eener internationale vereeniging voor Noordpoolonderzoek.

Gver deze stukken, door den Voorzitter in handen gesteld van

eene commissie bestaande uit de Heeren Lely en Weber wordt

door den Heer Lei.y praeadvies uitgebracht. De conclusie, strekkende

i7
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om de stukken overeenkomstig het vei'zoek aan Z.Exc. terug te

zenden, wordt goedgekeurd.

3°. Missive van den Minister van Binnenlandsolie Zaken dd.

13 Februari 1906 met verzoek om advies of er Nederlandsche

geleerden zijn, bereid om zich buiten bezwaar van 's Rijks schat-

kist te laten afvaardigen naar het 13*^ Internationale Congres voor

historische Anlhropologie en Arehaeologie in April J906 te Monaco

te houden.

Aan den Minister zal geantwoord worden dat geen der leden van

de Natuurkundige Afdeeling zich beschikbaar kan stellen.

4°. Schrijven van de Kais. Akademie der Wissenschaften te Weenen

ter begeleiding van nieuwe aan de Internationale Associatie der

Akademiën gedane voorstellen. Voor kennisgeving aangenomen.

5°. Schrijven van het Bestuur van het 15^' Internationale medische

Congres, van 19—26 April 1906 te Lissabon te houden, niet verzoek

dat de Akademie zich op dat Congres zal laten vertegenwoordigen.

Aan het Bestuur zal geantwoord worden, dat de Akademie tot

haar leedwezen niet in staat is aan het verzoek te voldoen.

6°. Uitnooding van de Academy of Sciences te St. Louis tot

bijwoning van de herdenking \an haar 50-jarig bestaan op Zaterdag

10 Maart a. s. Is met een brief van gelukwensch beantwoord, onder

mededeeling dat de Akademie tot haar leedwezen niet in staat is te

voldoen aan het verzoek \'an zich door een harer leden persoonlijk

te doen vertegenwoordigen.

De lieer Zkkman doet voorlezing van een door hem op verzoek

van het Bestuur o[)gestcl(len concci)t-gelukwcnsch aan de American

philosophical Society bij gelegenheid van den feestdag ter herdenking

van den 200^"=" geboortedag van Bknjamin Fr.xnklin. De vergadering

keurt het concept goed, hetwelk in het Nederlandsch zal worden

verzonden.

De lieer Mac (iii.i.avky Itrengt het volgende i'apport uil :

De ondergeleekendeii in do November-Vorgailering benoemd om
rapport uittebrengen naar {xanlciding van het Ministerieeie schrijven

aan de K. Ak. v. Wetenschappen in zake ,,instituten voor hersen-
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onderzoek" hebben de eer U het volgende voortestellen. Zij bieden

U een concept-antwoord aan den Minister van B. Z. aan en stellen

U voor afschrift van het onderstaande schrijxen te zenden aan B.

en W. der gemeente Amsterdam.

CONCEPT-ANTWOORD.

Aan Z. Exc. den M. v. B. Zaken.

Met groote ingenomenheid heeft de K. Ak. v. Wetenschappen

kennis genomen van het schrijven van Uwe Excellentie N°. 2582

Afd. K.W. dd. 1 November 1905, waarin Uwe Excellentie zicli in

beginsel bereid verklaart om de stichting van een instituut voor

hersen-onderzoek in overweging te nemen.

Naar de meening der Akademie zal die stichting kunnen worden

bereikt, als er overleg wordt gepleegd met de gemeente Amsterdam

op de volgende grondslagen.

De gemeente Amsterdam stelt beschikbaar een gebouw, dat vol-

doet aan eenvoudige door de Akademie te beoordeelen eischen, om
er een inrichting voor hersen-onderzoek onder te brengen.

De gemeente Amsterdam stelt beschikbaar, een, bij nader overleg

te regelen, deel van het hersen-materiaal dat zich in de inrich-

tingen voor zoölogie en pathologie daar ter stede bevindt.

De Regeering richt dit gebouw volgens de eischen van den tijd

in, benoemt de daaraan \erbonden werkkrachten, bezoldigt hen, en

voorziet door een jaarlijksche subsidie in de onkosten benoodigd

voor het verwerken, conserveeren en de rangschikking van het

materiaal.

Wat aangaat de uit zulk een regeling \oor de Regeering voort-

vloeiende onkosten, zoo meent de Akademie, dat deze in twee

rubrieken moeten worden gerangschikt.

A. de uitgaven in eens, voor de inrichting van het instituut.

Zij meent, dat daarvoor ± ƒ 10.000 zullen benoodigil zijn.

B. de uitgaven die jaarlijksch wederkeeren.

Zij meent, dat daarvoor noodig zullen zijn

:

Aan traktementen van \ crschillende werk-

krachten ± / y.300

Aan onderhoud van instrumenten, mate-

riaal, conversatie, chemicaliën etc. . . ± „ 5.000

Derhalve / 14.000

47*
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Deze cijfers zijn uit den aard der zaak henaderingscijfers, opge-

niaaict na kennisneming van soortgelijke inrichtingen als die van

Berlijn, Weenen, Zuricli.

L. Bolk.

Th. Mac Gii.lavry.

e. rosenberg.

C. WiNKLER.

J. W. VAN Wl.IHE.

Het concept wordt goedgekeurd. Volgens het voorstel van de

Commissie zal een afschrift van dit schrijven gezonden worden aan

het Gemeente-bestuur van Amsterdam.

Wiskunde. — De Heer Schoute doet een mededeeling over: „Een

bijzondere reeks van ktvadratische oppervlakken, naar aanlei-

ding van een vraagstuk, ivaarin liet beginsel van het behoud

van het aantal schijnt te falen".

(Deze mededeeling zal later worden opgenomen).

Aardkunde. — De Heer K. Martin doet eene voorloopige mede-

deeling : over brak- en zoetwater-afzettingen van de Silatrivler,

in West-Bonieo.

Aan de Silat, linker zijrivier van de Kapoeas, komen lagen voor,

die mot versteeningen, vooral gastropoden, geheel zijn opgevuld en

waarover Wing Easton reeds eenige jaren geleden eene voorloopige

mededeeling heeft gedaan*); ik zelf gaf omtrent de verstceningen,

die door genoemden mijningenieur aan de Silatrivier waren verzameld,

een kort bericht in de Verslagen dezer Akademie ''). .Sedert zijn deze

fossielen uitvoeriger onderzocht, waarbij bleek, dat vooral het genus

Faunus, Alontfort vertegenwoordigd was, maar in vormen, die van

de tegenwoordige soorten zeer verschillen, buitendien Melania, Cor-

bida en een gasti-opodengeslaciil, dat aan Paludina herinnert, maar

met geen enkel genus der liedcndaagsche fauna overeenkomt. De

1) Voorloopige mcclcdeeliiig over ile geologie van liet slroomgcbied der Kapoeas-

rivier in de Westcrafdeehng van I3orneo (Tijdschr. v. li. Kon. Ned. Aard. Genooi-

schap 1899;.

2j ürakwatervdiiniiigcii vaii de Mrlawi In lid liiiincnlaiid van liorneo, Verslagen

1899, Aanlcokeniiig up blz. :iU5.
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nadere beschrijving dezer fossielen, die binnenkort elders zal gepu-

bliceerd worden '), iaat ik hier achterwege; teneinde alléén enkele

algemeene beschouwingen, wa;xitoe uiij do studie dezer lagen Iieeft

geleid, hier te geven.

De lagen, wa;irvoor ik den naam ,,Silatgroep" zal geliruikou, zijn

over grooten afstand aan den boneden- en niiddeiiloop der genoemde

rivier ontsloten; daaronder zijn vermoedelijk te onderscheiden : 1. Een

oudere groep van lagen, bestaande uit licht gekleurde kleisteenen en

een schelpenbreccie van Niboeng. 2. Eene jongere, bestaande uit donkere

gastropodenbrecciën, kleisteen en schieferklei ; maar een belangrijk

verschil in ouderdom kan, zooals de fauna aantoont, bij deze ge-

steenten niet bestaan. Daarentegen wijst de verschillende facies der

lagen op wisselende toestaiulen bij hunne vorming, die gedeeltelijk

in brak-, gedeeltelijk in zoetwater heeft plaats gehad, en wel zijn

de brakwatervormigon, waarin vooral Corbula voorkomt, het eerst,

de zoetwatervormingen met Faunus en Melania het laatst ontstaan.

Nergens zijn lagen bekend, die eene soortgelijke fauna bevatten,

en de ouderdomsbepaling kan daarom niet gemakkelijk geschieden.

Van groot belang hiervoor is echter, dat ook aan de Molawi brak-

watervormingen voorkomen, die reeds vroeger l.c. als Mèlawigroep

werden beschreven, die echter een geheel afwijkende fauna bevatten,

hoewel in de onmiddellijke nabijheid en onder soortgelijke toestanden

als aan de Silat geheerscht hebben, gevormd. Daarom kunnen de

Silat- en de M lawigroep geen gelijktijdige afzettingen zijn.

Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat de versteeningen der

Mèlawigroep veel minder van de fauna van het tegenwoordige West-

Borneo afwijken dan die der Silatgroep, zoo volgt liieruit, dat de

afzettingen aan de Silat vroeger moeten ontstaan zijn. Is de Mèlawi-

groep eoceen, dan is de Silatgroep waarschijnlijk bovencretaceïsch,

hetgeen verder steun vindt in de omstandigheid, dat aan den boven-

loop van de Silatrivier ontwijfelachtige krijtlagen met Orbitohna

concava Lam. voorkomen. Dit zijn dezelfde lagen, die sedert lang

aan de Sèbèroeang bekend zijn en die later door Molexqkaaff

,,Sèbèroeangformatie" werden genoemd.

De resultaten uit het palaeontologisch onderzoek verkregen komen
met de opvattingen van Wing E.\ston zeer goed overeen, en wanneer

men alles samenvat, wat door dezen en andere onderzoekers in het

licht is gesteld, 200 kan men uitgaande van do Mèlawi in de richting

Z—N de volgende door fossielen goed gekenmerkte lagen onder-

scheiden :

') Hel systematisch onderzoek der versteeuingen is in liooldzaak door Mej. H. Icke

gedaan.
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Mt'Iawiijroep, Tertiair (Eoceen ?).

Silatgroep, Boven-Krijt (horizont niet nader bekend).

Plaatzandsteengyvep, Boven-Krijt (met radiolariën).

Sèbëroeangformatie, Krijt (vermoedelijk cenomaan, met OrbitoUna

concava).

De lang gerekte bergruggen aan de Silatrivier, waarvan de lagen

naar Z. hellen, stellen de voortzetting voor van het Madi-Plateau,

hetgeen volgens Molengraaff tot hetzelfde complex van lagen be-

hoort, en zoodoende wordt het zeer waarschijnlijk, dat de zand-

steenen van het Madi-Plateau en hiermede aequivalente vorniingen

alle als bovencretaceïsch moeten worden beschouwd, dat dus de

krijtformatie in het binnenland van Borneo eene zeer groote opper-

vlakte beslaat.

Een belangrijk gedeelte van het tegenwoordige Borneo moet echter

reeds in het jongere krijttijdvak land zijn geweest, want niet alleen

de Sëbèroeangformatie is eene kustvorraing, hetzelfde geldt ook van het

krijt van Martapoera. Na afzetting der Sëbèroeangformatie ontstonden de

zandsteenen met radiolariën, die niettegenstaande het voorkomen dezer

rhizopoden ook in de nabijheid van het land moeten gevormd zijn

;

daarna werd de Silatgroep in brak- en zoetwater-lagunen afgezet en

eindelijk de Mèlawigroep in brakwater-aestiiariën, wellicht ook ge-

deeltelijk in lagunen, waarin beken zich uitstortten, zooals vroeger

door mij werd uiteengezet.

Ik stel mij voor, dat in jongcretaceïschen tijd in het binnenland

van het tegenwoordige West-Borneo een groot binnenwater bestond,

hetgeen met den oceaan verbonden was en waarin talrijke rivieren

uitmondden. Dit werd langzaam drooggelegd, doordat achtereenvol-

gens de Scbèroeang-, de Zandsteen-, de Silat- en eindelijk de Mclawi-

groej) uit het water oprezen. Daarbij verloren de lagen geleidelijk

hun mariene facies en in de lagunen, die gedurende de drooglegging

van liet land ontstonden was ook de gelegenheid lot vorming van

kolen gegeven, zooals .die uit de Mèlawigroep sedert lang bekend zijn.

Plantkunde. — De Ileor Went biedt een mededeeling aan, ook

uit naam van den Heer A. II. Hi,.\al'w : „Over Apoaamie bij

Dusijlirion acrolricJiuiii Zucc."

In den zomer van het jaar 1904 bloeide in den Utrcchtschen

Hortus Botanicus een exemplaar van Das^lirion acrotrichuin Zucc.

Zooals bekend is, behoort deze boomachtige Liliacca in Mexico thuis

;

op een kort staiunietjc draagt zij oen bundel van vlakke aan don

rand geiloornde bladen. Hoewel de |ilaiil in lOurupeesehe liolanische
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tuinen tamelijk dikwijls gekweekt wordt, komt bloei lioogst zelden

voor. Het is dan ook begrijpelijk, dat de aandacht op liet hier be-

doelde bloeiende exemplaar gevestigd l)leef. De bloeiwijze was 2

Meter lang; de hoofdas was vertakt en droeg in den oksel van

schutbladen een zeer groot aantal steil opgerichte zij-assen ; elk van

deze was weer draagster van een 50 —150 tal ongesteelde vrouwelijke

bloemen. Dasylirion is dioecisch, zoodat mannelijke bloemen geheel

afwezig waren.

Elke bloem was voorzien van een zestallig bloemdek, uitjgroene

blaadjes gevormd, en een stamper; deze bestond uit een driekantig

vruchtbeginsel met korten stijl en drie stempels. Het vruchtbeginsel

was éénhokkig en droeg op den bodem drie zaadknoppen.

Nadat de bloemen uitgeliloeid w^aren, scheen het, alsof sommige

vruchtbeginsels begonnen op te zwellen. Daar hier geen sprake kon

zijn van eenige bevruchting wegens het ontbreken van mannelijke

geslachtsorganen, kam het denkbeeld op, dat hier mischien een nieuw

geval van apogamie of parthenogenesis te vinden was. Geregeld

werden nu de vruchtbeginsels onderzocht ; deze namen al meer en

meer het uiterlijk van vruchtjes aan, deden zich dus voor als nootjes

van drie vleugels voorzien, in sterke mate herinnerend aan de

vruchtjes van Rheum. Het bleek, dat vele zaadknoppen opzwollen,

maar nooit meer dan één in elke \ruchtbeginsel. Lang niet in elke

bloem werd dit verschijnsel waargenomen, integendeel alleen in

10—40 7„ was er iets van te zien.

Voor later onderzoek werden nu deze zaadknoppen gefixeerd met

fixeeringsvloeistof volgens Flemmixg (de zwakke oplossing) en daarna

op de gewone wijze uitgewasschen en langzamerhand overgebracht

in sterken alcohol. De eerste maal geschiedde dit op 15 Augustus :

uit 158 vruchtbeginsels werden 49 zaadknoppen verkregen, dus 31 °/„.

Dit was echter het maximum, want toen later op dezelfde wijze

materiaal verzameld wei-d op 22 Augustus, 3, 10, 13, 19 en 25

September, 8 en 22 October, 12 November, 15 en 24 December en

19 Januari 1905, bleek, dat telkens meer en meer zaadknoppen

onbruikbaar waren, daar zij begonnen te verschrompelen. Die welke

er min of meer gezwollen uitzagen, werden gefixeerd ; daaronder

waren er enkele, die dikker waren geworden en ten slotte kreeg men
den indruk, alsof sommige zaden gerijpt w-aren. Maar op het laatst

bleek er geen enkel kiembaiir zaad aan de plant te zitten en na

19 Januai'i kon geen bruikbaar materiaal voor onderzoek meer ver-

kregen worden. Dit neemt niet weg, dat het geconserveerde materiaal

onderzocht werd; de mogelijkheid bestond toch, dat alleen de

ongunstige omstandigheden, waaronder de Dasylirion in den Utrecht-
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SL'lien Hortus Botanicus leefde, oorzaak waren, dat er ten slotte geen

rijp zaad gex'ornid werd.

Bij het mikroskopiscli onderzoek werden nu inderdaad verschijn-

selen gezien, die op apoganiie of parthenogenesis wijzen, maar het

materiaal bleek onvoldoende om tot een geheel afgerond resultaat te

komen. Afgezien nog van het reeds genoemde feit, dat er geen enkel

rijp zaad geproduceerd werd, was het aantal zaadknoppen, waaraan

ten slotte iets bizonders te zien was, buitejigewoon gering. Bij mikros-

kopiscli onderzoek toch bleek, dat de meeste zaadknoppen, die uit-

wendig nog niets abnormaals vertoonden, zich reeds in allerlei stadiën

van desorganisatie bevonden.

Hoewel wij hier dus geen afgesloten onderzoek kunnen aanbieden,

scheen het ons tocii gewenscht dat, wat wij gezien hebben, te publi-

ceeren. Immers, Dasylirion bloeit in Europa zoo zelden, dat voor

ons de kans om het onderzoek te eindigen vrij wel nul is, terwijl

nu ten minste de aandacht er op gevestigd is, zoodat misschien in

het vaderland iemand aanleiding vindt om de plant aan een nader

onderzoek te onderwerpen.

Het aantal bekende gevallen van apogamie of parthenogenesis is

trouwens nog zoo klein, dat er zeker aanleiding is om elk nieuw

geval te publiceeren. Maar bovendien is er in het door ons onder-

zochte materiaal nog het een en ander te zien, dat om bizondere

redenen de aandaciit verdient.

Het gefixeerde materiaal werd ingesmolten in paraffine, met de

mikrotooni gesneden en daai'iia gekleurd, meestal alleen met satfranine,

somtijds ook met salFranine, gentianaviolet en oranje-G.

De zaadknoppen van Dasylirion zijn anatroop en \'oorzien van

twee integumenten ; het buitenste bestaat, behalve uit buiten- en

binncn-epidermis, uit cellen, die tamelijk onregelmatig in 2—4 rijen

gelegen zijn ; naar de chalaza toe is het veel krachtiger ontwikkeld.

Het binnenste integument bestaat uit twee lagen van dicht aaneen-

sluitende cellen. De mikropyle wordt alleen gevormd door het

binnenste integument, waarvan de randen sterk opgezwollen zijn —
de cellen zijn grooter en de dikte bedraagt hier ongeveer 4 cellen—
en vlak tegen elkaar liggen, zoodat zij nog slechts een nauwe spleet

tusscheii zich openlaten.

Het nucellnsweefsel is bij de chalaza kleinceliig, maar overigens

bestaat het uit groote cellen met een weinig jn-otoplasma en lilijkbaar

zeer veel celvocht. De meer peri|)herisch gelegen cellen zijn kleiner,

iiun celwanden staan loodrecht o|) het iMlegument, vooral bij de

mikrojwle, maai' (1(! overigen zijn sterk in de richting \an de chalaza

verlengd, zoodat zij buisvormig geworden zijn. Dikwijls zijn die
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huizen ook iniii of moer gebogen, /.oodat men op overlangsclie door-

sneden een beeld te zien krijgt, dat tamelijk moeilijk te ontwarren

is. De opzwelling van de z;vidl<noppen was in vele gevallen alleen

aan het sterk gezwollen zijn van deze nucelluscellen toe te schrijven;

in andere stadiën begonnen trouwens ook de cellen van het buitenste

integament hun volumen te vergrooten, blijkbaar ook alleen door

toename van het celvocht.

Deze sterk verlengde nucelluscellen hebben ons in den aanvang in

den waan gebracht, dat er meer dan een embryozak aangelegd wordt,

maar een nauwkeurige studie van de preparaten heeft ons ten slotte

de overtuiging gegeven, dat er maar één enkele embryozak gevonden

wordt. Zekerheid daaromtrent zal men natuurlijk pas kunnen krijgen

door een studie van de ontwikkelingsgeschiedenis en daarvoor was

het \erzamelde materiaal ongeschikt, want ook in de jongste zaad-

knoppen was de embryozak reeds geheel gevormd. Deze is langge-

rekt, min of meer halter\ormig, aan de basis zich tot dicht bij de

chalaza uitstrekkend, aan den top bij de mikropyle omgeven door

één enkele laag van nucelluscellen.

Het bleek nu, dat in de groote meerderheid van deze embryo-

zakken niets bizonders \'iel waar te nemen ; somtijds een weinig

protoplasma, of ook wel min of meer gedesorganiseerde en opge-

zwollen massa's, maar geen eiapparaat, geen poolkernen en geen

antipoden, zoodat vermoedelijk in bijna alle zaadknopjien, \oordat

zij geti.xeerd werden, reeds een desorganisatie had plaats gehad.

Alleen enkele zaadknoppen vertoonden meer bizonderhedèn en

deze zullen wij hier beschrijven, in de eerste plaats die, waar een

aanleg van een kiem te vinden was.

hl een zaadknop, 22 Augustus verzameld, ligt aan den top van

den embryozak, dezen daar geheel opvullend, een cellichaam met

een achttal normaal uitziende kernen ; het maakt den indruk van

een kiem. De verdere embryozak is ledig, er liggen alleen enkele

gedesorganiseerde massa's in, van een endosperm is evenmin iets te

zien als van antipoden of embryozakkern ; wat de laatste betreft,

moet echter de mogelijkheid toegegeven worden, dat deze uit het

preparaat gevallen is, tijdens het kleuren ; nuvxv waarschijnlijk achten

wij dit niet.

In een zaadknop, JO September verzameld, is de top van den

embryozak opgevuld door een celmassa van 20—30 cellen, waarvan

de wanden sterk opgezwollen zijn. De kernen zijn klein ; zij bevinden

zich blijkbaar evenals de verdere protoplast in oen toestand \an

desorganisatie. Het geheel maakt den indruk van oen min of meer
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gedesorganiseerde kiem. Verder zit er in den embryozak tamelijk

veel protoplasina, waarin wij geen kernen konden vinden.

Eindelijk vonden wij in een zaadknop, 22 Augnstns verzameld,

een nog grooter cellichaam, dat aan een kiem doet denken. Het

bestaat nit ± 40 cellen, waarvan de inbond nog meer gedesorgani-

seerd is, met opgezwollen celwanden, die klenrstotfen sterk absor-

beeren. In verband met de beide vorige preparaten komt het ons

voor, dat men ook dit voor een kiem moet aanzien, die reeds eenige

tijd in zijn ontwikkeling is blijven staan en die bezig is te desorga-

niseeren. Ook nn werd verder in den embryozak niets bizonders

aangetroffen.

Natunrlijk werd ook gezocht ïiaar de aanwezigheid van een eicel,

vooral in de jongere stadiën, maar er is slechts één enkel preparaat,

waarin iets daarvan te zien is. Het is een zaadknop, op 22 Angnstus

verzameld, waar in den top van den embryozak drie cellen liggen,

twee kortere met duidelijke kernen en een derde die grooter is met

desorganiseerenden celinhoud, waarin echter de kern nog te onder-

scheiden is. Wij honden dit voor de eicel, de beide andere voor

sjnergiden. Verder is ook hier in den embryozak niets anders te

vinden dan protoplasma, dat zich sterk kleurt.

In 10 andere zaadknoppen werd endosperm waargenomen in ver-

schillende stadiën van ontwikkeling. Dadelijk dient vermeld te wor-

den, dat in geen van deze iets van een kiem te zien is; ook al mag

toegegeven worden, dat voor enkele zaadknoppen de serie van door-

sneden niet volledig is, zoo is dit toch zeker niet het geval bij de

meerderheid. Vooral daar waar de raikropvle in de doorsnede te

zien is, zou men de kiem moeten waarnemen, wanneer deze er was-;

maar ook daar is er geen spoor van te vinden. Wij komen dus tot

de conclusie, dat hier endospei-mvorming heeft plaats gehad, zonder

dat de kiem tot ontwikkeling is gekomen.

Een zaadknop op 15 Augustus verzameld, vertoont de kleinste

hoeveelheid endosperm. Het bovenste (Vs—Vi) gedeelte van den em-

bryozak is er mee gevuld, de gedaante van den kiemzak is daarbij

veranderd, hij is opgezwollen, cilindrisch of naar onderen toe iets

breeder geworden, heeft daarbij een dikte van ongeveer 0,4 mm.,

terwijl de nucellus een grootste diameter van 1.0 mm. bezit. Het

onderste <leel van den embryozak, waarin geen endosperm voorkomt,

is geheel samengevallen en blijkbaar door de omringende cellen

samengeperst. Deze zelfde vorm van den embryozak werd slechts

eenmaal aangetroffen, zonder dat er cndos|)crm in gevormd was bij

een zaadknop op deuzelfdcn dag verzameld ; in het protoplasmalische

wandlicklcedsel konden geen kernen worden gezien, maar toch ver-



( 707 )

moeden wij, dal dit een allereerste begin van den aanleg van en-

dosperm was. Wa) nu het endosperm van de zooeven genoemde zaad-

knop betreft, dit bestaat uit dunwandige cellen, die verschillend van

grootte zijn; normale kerndeelingen komen voor, maar daarnevens

ook kernen \'aii abnormale grootte met een aantal nucleoli, die op

fragmentatie wijzen ; aan één van de kanten van den kiemzak is de

endospermvorming nog niet geheel afgeloopen.

Mei'kwaardig genoeg werd het volgende stadium in do ontwikkeling

van het endosperm waargenomen bij een zaadknop, op 15 December

gefixeerd. Hier was het grootste gedeelte van het nucellusweefsel ver-

drongen, zoodat dit nog maar een smallen, aan de chalaza iets dikkeren,

zoom om het endosperm \ormt (grootste dikte van het endosperm 1.2,

van den nucellus 1.5 mm.). Ook hier is het onderste gedeelte van den

embryozak niet gevuld, maar geheel geaborteerd. De endospermcellen

zijn tamelijk ongelijk van grootte, de meeste kernen zien er niet nor-

maal uit, maar toch komen nog deelingsstadiën \oor ; in de meer

peripherisch gelegen cellen treden buiten den kern korreltjes op, die

kleurstoften sterk absorbeeren. Evenals in enkele andere geA'allen

krijgt men hier den indruk, dat de endospermvorming tamelijk onre-

gelmatig plaats heeft, alsof op verschillende i)laatsen in den embryozak

stukken endospermweefsel gevormd zijn, die naar elkaar toegroeiden,

zoodat er nu schijnbaar meer dan één endosperm in den kiemzak ligt.

Dit is ten minste schijnbaar zoo, wanneer men zijn aandacht tot één

enkel preparaat beperkt; vergelijkt men echter de verschillende op elkaar

volgende dooi'sneden van één zaadknop, dan blijkt er ten slotte maar

één enkele endospermmassa te zijn. De endospermvorming begint in

het wandbekleedsel van den embryozak en gaat vandaar uit naar

binnen toe ; daarbij groeit dan de holle langzamerhand toe, het

endosperm stuit nu van verschillende kanten op elkaar en deze schei-

dingslijnen blijven zichtbaar.

Dat de endospermvorming inderdaad aan de peripherie van den

embryozak begint, bhjkt o.a. uit een zaadknop, die 19 Septembei

verzameld werd. Hier is de omvang van het gelieele endosperm

grooter dan bij de reeds genoemde zaadknoppen (1.35 mm. doorsnee),

zoodat nog maar een zeer dun laagje nucellusweefsel rondom zicht-

baar is, het meeste aan de chalaza (grootste diameter van den nucel-

lus 1.4 mm.); maar het gehecle endosperm is hol en in die holte

zijn nog resten van het protoplasma van den embryozak zichtbaar.

De endospermcellen hebben hier een zeer verschillende grootte en

zoo zijn ook de kernen zeer afgewisseld. Sommige zien er normaal

uit, vertoonen karyokinesis, andere zijn vergroot, hebben allerlei gril-

lige vormen aangenomen, zijn doorgesnoerd, het aantal nucleoli is
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sterk toegenomen, zoodat tal van tVagnientatiestadiën knnnen worden

waargenomen.

Twee zaadknoi)i)en, die 10 September gefixeerd werden, vertoonen

een nog verder ontwikkeld endosperm. Het nucelhisweefsel is meer

verdrongen, de endosperracellen zijn vrij gelijkmatig van vorm, hun

celwand is iets verdikt, de kernen tamelijk normaal, in elk geval

veel minder aandinding van fragmentatie dan bij de pasgenoemde

zaadknop.

In een zaadknop op 19 September verzameld, is het endosperm

zoo sterk ontwikkeld, dat van het nneellusweefsel zoo goed als niets

meer te zien is ; ditzelfde geldt voor de hieronder nog te beschrijven

gevallen. De endospermeellen hebben sterk verdikte, maar nog tamelijk

gelei-achtige wanden ; de celinhoud bestaat uit een massa korreltjes,

die zich zeer sterk kleurden en die eenigszins den indruk maken

van nucleoli ; van een kern is niets meer terug te vinden, tenzij men

eeiüge dikke gekleurde massa's als zoodanig bestempelen mag.

Drie zaadknoppen, op 15 December getixeerd, vertoonden alle een-

zelfde beeld. Een krachtig ontwikkeld endosperm is aanwezig met

zeer dikke celwanden, die saflfranine min of meer absorbeeren en

protoplasten, die geheel schuimachtig zijn en waarin van een fijnere

structuur niets meer terug te vinden is. Dit endosperm moet blijk-

baar onder de hoornachtige gerekend worden ; het was dan ook

uiterst moeilijk te snijden. Het gelukte pas, doorsneden door deze

zaadkno[)peu te maken, nadat zij eerst behandeld waren met fluoor-

waterstofzuur. Het is natuurlijk niet onmogelijk, dat het schuimach-

tige uiterlijk van de protoplasten toe te schrijven is aan deze behan-

delingswijze, hoewel het ons, op grond van andere ervaringen daar-

mee opgedaan, toch niet waarschijnlijk toeschijnt. In het endosperm

waren enkele splelcii zichtbaar, de laatste resten van de holte van

den embryozak.

Eindelijk werd nog een zaadknop met endosperm gevonden onder

het materiaal, dat op 19 Januari verzameld was. Ook hier kon i)as

gesneden worden na behandeling met iluoorwaterstofzuur. Het endo-

sperm is geheel gedesorganiseerd, grenzen van cellen zijn nauwelijks

terug te vinden. Evenmin als i)ij het vorige geval mcenen wij dit te

mogen toeschrijven aan de behandelingswijze.

Hiermede zijn alle gevallen van ondospermvorming, die wij waar-

genomen iiebben, beschreven. Mm zal iicidxMi opgemerkt, dal wij

hierbij niet de clironologisclie orde gevolgd hebben ; de rangschik-

king was zoodanig, dat langzamerhand opgeklommen werd van het

minst ontwikkelde tot het geheel gevormde endosperm. Daaruit volgt

reeds, dal de endospcrmvorming bij deze zaadknoppon zeer oure-
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gelmatig- plaats heeft, nu eens sneller, dan weer langzamer intreedt

en dat het endosperra in verschillende stadiën \an ontwikkeling tot

desorganisatie kan overgaan.

Resumeerende, blijkt er dus, dat bij Dasjiirion aerolriciium zonder

bevruchting endospermvorming plaats heeft. Dit endosporm des-

organiseert ten slotte ; het kan dit reeds op een vrij vroeg stadium

van ontwikkeling doen, maar het kan toch ook eerst zijn volledige

ontwikkeling bereiken. Een kiem was echter nooit naast znlk een

endosperm te vinden; dat deze nooit gelijktijdig met het endosperm

gevormd zou kunnen worden, volgt daaruit nog niet, vooral omdat

in een drietal zaadknoppen — wel is waar zonder dat hier endosperm

aangelegd was — in den top van den embryozak een cellichaam

aangetroffen werd, dat door ons voor een kiem wordt aangezien,

die dan echter zeer vroegtijdig in een toestand van desorganisatie

overgaat.

Men kan zich nu afvragen, waaraan die desorganisatie toe te

schrijven is. Vermoed zou kunnen worden, dat de omstandigheden,

waaronder deze Dasylirion verkeerde, abnormaal waren. Ook al

moeten wij toegeven, dat deze anders waren dan in het vaderland

van de plant, zoo moet tocli opgemerkt worden, dat de plant gedu-

rende en nog geruimen tijd na den bloei in den zeer warmen zomer

van het jaar 1904 buiten stond en dat er geen sprake van was, dat

men hier met een ziekelijk exemplaar te doen had. Wij zouden een

andere onderstelling willen wagen : het schijnt ons toe, dat deze plant

als het w^are pogingen doet tot apogame ontwikkeling, maar dat deze

pogingen niet gelukken. Daarvoor zou dan pleiten, dat het endosperm

zich hier onafhankelijk van een eventneele embrvovorming ontwikkelt

en dat de kiem wel eens aangelegd wordt, maar nooit tot een eenigs-

zins aanzienlijk volumen aangroeit. Is dit zoo, dan zon men dus in

het ^'aderland van de plant dergelijke verschijnselen moeten waar-

nemen, maar daarnevens ook normale bevruchting en zaadvorming.

Men zou de ontwikkeling van den embryozak moeten kennen, om
te Aveten, waarom de apogamie hier niet gelukt, ook al neemt de

plant een aanloop daartoe. Wanneer in de embryozakmoedercel een

reductiedeeling heeft plaats gehad, zou dit zeer begrijpelijk zijn en

dan zou ook de grootere gemakkelijkheid, waarmee de endosperm-

vorming plaats heeft, verklaarbaar zijn. Immers, na versmelting van

de beide poolkemen zou weer het normale aantal chromosomen van

de 2 x-generatie (natuurlijk niet van het endosperm) hei-steld zijn

;

wij hebben getracht dit aantal te bepalen en het scheen ons toe, dat

het 20—24 bedroeg. Maar zoolang men niet Aveet, hoe het endosporm

ontstaat, liecfl deze bepaling weinig waarde; wij kennen tocii door
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Treub') een geval van endospermvorniing, bij Balanophora elongata,

waar de endospermkernen door deeling van een van de beide pool-

kernen ontstaan. Het is trouwens het eenige tot nu toe beschreven

geval, waar een embryozak zich met endosperm vult, zonder dat een

normale kiem gevormd Avordt. In dat opzicht zouden de door ons

beschreven zaadknoppen van Dasjlirion met Balanophora te verge-

lijken zijn. Daarentegen is er natuurlijk dit groote onderscheid, dat

bij Balanophora later uit een deel van het endosperm een embryo

gevormd wordt en dat hierxan bij Dasylirion geen sprake is.

Wij hebben boven deze mededeeling het woord apogamie geplaatst,

omdat daarbij in het midden gelaten kan worden, of hier inderdaad

verschijnselen van parthenogenesis zijn waargenomen. Het is trouwens

de vraag, in hoever men de ontwikkeling van een endosperm zonder

voorafgaande versmelting van de poolkernen met een van de gene-

ratieve kernen van de pollenbuis onder een van deze begrippen wil

brengen. Wie, zooals Strasburger, bij de endospermvorming het

woord bevruchting niet gebruiken wil, zal zich daartegen verzetten,

wie de tegenovergestelde \oorstelling huldigt, zooals Guignard en

Bonnier, zal daarentegen meenen, dat men deze termen wel bezigen

mag. Hoewel wij ons meer bij deze laatstgenoemden zouden willen

aansluiten, is het onze bedoeling niet, hier verder op dit punt in

te gaan.

Maar wel komt het ons niet ongewenscht voor, er op te wijzen,

dat een nadere studie van onbevruchte zaadknoppen, vooral bij

tweehuizige planten, wellicht nog verrassende resultaten kan opleve-

ren. Sedert wij door Loeb weten, dat chemische prikkels een eicel

tot ontwikkeling kunnen brengen, moet de mogelijkheid toegegeven

worden, dat dit ook bij hoogere [»lanten het geval kan zijn. Wan-
neer een normale bevruchting uitblijft, zouden dus misschien zulke

chemische prikkels ten minste een begin van ontwikkeling mogelijk

maken. Uit dit oogpunt beschouwd, kan het geval bij Dasylirion

acrotrichum van belang zijn ; maar, zooals wij reeds in den aanvang

van deze mededeeling opmerkten, alleen een onderzoek op de natuur-

lijke groeiplaats van de plant kan op deze en dergelijke vragen een

antwoord leveren.

') M. Treub, L'organe fcmelle et rApogamie du Balanopliora elongata BI. Ann. d.

.lard. bot de Buiteiizorg XV. 1898. p. 1. Zie ook J. F. Lotsy. Balanophora globosa.

Jungh. Ann. d. Jaid. hol. de Buitennorg t2e Ser. I. 189'J. p. 174.



(
'11

)

Scheikunde. — De Heer Bakhuis Roozeboom biedt eene medc-

deeling aan van den Heer J. J. van Laar: „Over het verloop

van smeUlijnen bij verbindingen, welke in de vloeibare phase

gedeeltelijk gedissocieerd zijn, bij willekeurige verhouding der

ontledingsproducten"

.

(Mede aangeboden door den Heer A. F. Holleman.)

1. Het is bekend, dat een vloeibaar mengsel van b.v. twee kom-

ponenten A en B, die een verbinding ^1,,^ B,., knnnen vormen, zijn

maximum stolpunt bereikt, wanneer de verhouding der moleculaire

hoeveelheden der beide komponenten als x\ : r, is, m. a. w. wanneer

geen overmaat van een der dissociatieproducten der verbinding

A-,^ Bj^ aanwezig is.

Anders uitgedrukt : wainieer men de stolpunten bepaalt van een

reeks vloeibare mengsels van A, B en de verbinding, met toenemende

overmaat ,v \an een der ontledingsproducten der bedoelde verbin-

ding, dan zal bij de aldus gevormde stollings- of smeltlijn ( — 1=0
\cLV /n

Zijn.

De smeltlijn eener verbinding zal derhalve, bij toenemende bij-

menging .1' van een der ontledingsproducten, in den aanvang bij

.V = O een horizontaal verloop hebben, zoodra slechts de allergeringste

dissociatie der verbinding in de vloeibare phase aanwezig is. Is er

in hei geheel geen dissociatie, dan kan de bijmenging als vreemile,

indifiTerente stof worden beschouwd, en zal de aanvangsrichting der

smeltlijn plotseling het normale dalende verloop bij x=zO vertoonen.

Natuurlijk zal — zooals ook uit de volgende berekening zal

blijken — het aanvankelijk horizontaal verloop des te eerder in een

dalend verloop overgaan, hoe geringer de dissociatie der verbinding is.

De genoemde eigenaardigheid van het nul worden van f — ] bij
\dx /q

het geringste spoor van dissociatie der verbinding is reeds in 1892

door Prof. Lorentz bewezen, naar aanleiding eener onderzoeking

van Stortenbeker ovei- Chloor-Jood-verbindingen '). Ook Prof. van der

Waals heeft deze eigenschap naar aanleiding eener bewering van

Le Chatelier bewezen '). Het gegeven bewijs strekt zich e\enwel

niet direct uit over het geval, dat in de \loeibare phase ook de

verbinding (bij van der Waals z.g. complexe molecule \an zout en

water) naast de outledingsproducten aanwezig is.

1) Z. f. Ph. Ch. 10, bl. J94 e. v.

2) Deze Verslagen (4) V, p. 385 (1897).
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2. Ziehier nog een ander zeer eenvoudig en geheel algemeen

bewijs voor de bedoelde eigenschap, waarbij speciaal op den toestand

in de vloeibare phase gelet wordt, waarin naast de verbinding de

ontledingsproducten in wisselende hoeveelheden voorkomen.

Onderstellen wij in die phase drie soorten moleculen :

die der verbinding A^^ B.,., ; aantal n^, = 1 — «

die van den component A ; ,, n^ = i\a

die van den component B
; ,, n, = i'j« -\- .f.

« is dus de dissociatiegraad der verbinding, en .i- de overmaat

van B b.v.

Nu volgt uit de eigenschap, dat de moleculaire potentialen dezer

drie stoffen, n.l. fXo> Mi ^n [x^, homogene functien zijn van den 0''«°

graad ten opzichte der molecuulgetallen, onmiddellijk:

no~r + n,-- -{-7i,-- = 0') . . .-. . (1)
a.v dx (U

Hierin stellen de di fleren tiaties t. o. v. van x totale voor, zoodat bv.

dfi„ dft(, d/t„ da

dx d« ö« dx

is, alles bij konstante temperatuur.

[De bovenstaande eigenschap wordt (l.c.) als volgt bewezen. Men heeft

nl. tengevolge der genoemde bijzonderheid der functien fj„, ii^ en /t,

:

on,, OMj dWj

d(i, dfi, öfi,

c)«„ On, Ón„

du, du, { dZ dZ\
Dus ook, wijl ^- = -^ is, enz. want n, = ^^ en [i, = -—

)
' dn, o», V ""i "'hj

W«o ""o "'*o

on, on, on.

Gaat men van de veranderlijken //„, h, en t>, (waarvan er slechts

twee onafhankelijk veranderlijk zijn) over lol de veranderlijken

a en x, dan is derhalve ook

:

') Deze en de volgende eigenscluippen zijn reeds in 1S'.)4 door mij bewezen.

Zie Z. f. l'li. (Jh. 16, p. 459 e. v. („Uebcr die genauen Forracln, etc.")-
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ÓX OX O.C

De eerste vergelijking, vermenigvuldigd met — en opgesteld bij de

tweede, geeft onmiddellijk (1).]

Nu \'o]gt uit het dissociatie-cvenwicht

— Mo + »'iFi + ''#, = O

terstond, na volledige ditferentiatie t. o. v. x {T konstant);

d,x„ dn, d(i^— —- + r, -— + !.', -— = O . . • . . . (2)
dr d.v d,i-

En uit (1) en (2) vloeit nu voort, djit wanneer ?«, : ?j, =r v^ : v,

(d. w. z. ,1' =1 0) is, noodzakelijk

moet wezen.

') Men kan gemakkelijk de waarheid van deze eenvoudige eigenschappen con-

troleeren, door in

1 --

«

i'jö

f*o = f^ o + -Kï^ 'or; —— , ft =1-1, + RT log -—,
i\ N

de functiën ix'q !^\ en /x'2 konstant te onderstellen. Dan heeft men onmiddellijk

(door R2' gedeeld) na differentiatie ^-, in acht nemende dat
o«

A^= 1 + (r, + r, — 1) « + ,,; = 1 -L dn -f .v

is, voor het eerste lid :

"-"> 1-1—„-*!+•" l--^^!+<"-"+->l-v-*^l=( 1— « .V) {a A) (r^o -|- a; A'^)

ff Q= (- 1 + V, + r,) - -(1 _ « + „ „ + r,« + o;) = (9 - - X A' = 0.
A' A'^

d
Na difTerentiatie ^r- vindt men voor het eerste lid:

O.»

f A' 1 I
A

) ( v,« -|-d; A'^l

1 1= 1 - v(l - « + i',« + i\« + .c) = 1 - - X ^'= 0.
• > A

En dit zal nu blijkens het bewezene waar blijven, ook wanneer ^V. "'i en fi\

nog functi n van j. en x, zijn.

48
Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIV. A". 1905/6.
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Het nulworden van -^ is dus het primaire moment, waarom ook
d.T

f
—

) bij aanwezigheid eener vaste phase = O zal moeten zijn : bij

verandering van x (waarbij dus ook « mede verandert) x-erandert nl.

de mol. potentiaal der ongesplitste verbinding niet, umnneer .i'= O is.

[Deze eigenschap zal klaarblijkelijk ook bij een willekeurig aantal

splitsingsproducten blijven gelden].

fdT\
Dat nu ook — == O is, volgt direct uit de evenunchtsvoonoaarde

- fi + f'o = o,

wanneer n de mol. potentiaal van de vaste phase is. Volledige

differentiatie t. o. v. 2' geeft nl.:

d d dx

d f b d da\ d f è d dn\
waarin —

- weer ttt, + t" 377. . en :r =^ + r' 3~ '^
dl \dl oadljj. dx \0x Oa dxJ

x

Maar —-. (— f< + Mo) = —
;7r> wanneer Q de totale smeltwarmte is,

dl 1

derhalve is ook

:

Q dn. dx— - + ——, = 0,
T dx dT

omdat n (in de vaste phase) van .v onafhankelijk is. Bijgevolg is

:

dT dx
j-=—?r- W
dx ü

Is dus —^ = 0, dan ook -— , en hiermede is het gestelde bewezen.
dx dx

Wanneer in de vloeibare phase geen o?'(?rmaa< van een der ontledings-

producten aanwezig is, maar in plaats daarvan een indifferente

stof, zoo zijn er thans vier soorten moleculen, met moleculaire

hoeveelheden resp.

:

1 — « , VjO , r,rt , X.

In|)laats van (1) verkrijgt men nu:

1) Ook (lil kan men gemakkelijk conlroleeren, wanneer men («'„
, i^',,

enz.

konslanl beschouwt, zoodal bv. in

wordt; enz.
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d.v dl- d.v ax

En daar «,— = .t;

—

- bij x^O i'iiulig blijft, en wel = RT, zoo
dx rf.K

zal thans nit (1") en (2) nwt volgen —— = O, wanneei- ,(• = O is.

da;

(«1 : 71, = V, : r, is in dit geval nl. altijd vervuld). En bijgevolg zal

. dT
ook niet -— = O zijn.

d.v

[Dat ,r
—- een eindige waarde belioudt bij ,r = O, volgt hieruit, dat
dx

X du, du', RT RTdN
, , ,

,, = M'. + RT log - geeft : ^ =^ -^ - -- -
, derhahe

du, i t?(Lt' Tïr (i.v

)

. ,

r =: RT -f-
-^

, waarin de vorm tusschen
dx

I
dx A dx

\

dfl,

altijd eindig blijft. Bij ,v ^ O is derhalve .i- —r— =^ RT

3. Wij gaan er thans toe over een uitdrukking af te leiden voor

het verloop van de smeltlijn in het geval van toenemende overmaat

van een der ontledingsproducten in de vloeibare phase.

Stellen wij daartoe, dat in deze phase aanwezig zijn (in Gr. mol.)

1 — X AB en x B, terwijl de 1 — x AB gedissocieerd is tot

een bedrag «. Wij hebben dan

:

AB A B
(1 _«)(!_,,) «(1— .r) «(1— .r) + ic,

samen 1 -|- « (1 — x) moleculen.

Wij onderstellen dus ook, dat de verbinding bestaat uit 1 mol. .1

en 1 mol. B, waardoor de berekeningen eenvoudiger worden.

Het evenwicht tusschen de vaste phase en de niet-gedissocieerde

moleculen in de vloeibare phase geeft:

of (de termen met Tloy T vallen aan weerszijden tegen elkaar weg) :

^ — cT = B„ — cj -\~ RT hg— ,

1 + « (1 — •^)

of ook met B,-B = (e,-''A~(e,-''-^= (e,-^k,T-''A-

—
[ «o + ^'T" — -

j
—

g (zoodat q de zuivere smeltwarnite van de

48*
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verbinding is, zonder de daar nog Itij komende dissociatiewarmte), en

met Co — c ^ y

:

q ^ '/T — RT log
1 4- « (1 _ .ï)

Ter bepaling van •/ dient, dat « = «„ wordt bij x =; O en 7 ^ 1\,

derhalve :

1 = yï'o
-

Daardoor wordt ten slotte

:

1 +«„ (l — «) 1 — .r)

g(T,-T) = -RTl\log-^^ ^——L >

1 — «o 1 + « (1 — *)

of

_; l+«o(l-«)(l—^)^g /l 1\
°'l-a, l+«(l-.i-) R\T Tj (5)

Bij deze afleiding is mede ondersteld, dat het vloeibai'e mengsel

een z. g. ideaal mengsel is, d. w. z. dat termen, betrekking hebbende

op de onderlinge beïnvloeding der componenten, zijn weggelaten.

Men weet, dat die termen van den tweeden graad zijn t. o. v. x. De
vergelijking (5) stelt dns het verloop voor \an de ,,ideale" smeltlijn

in ons geval.

De daarin voorkomende dissoeiatiegraad a is vei'der gegeven door

de vergelijking (ook hier worden de bovengenoemde termen weg-

gelaten, zoodat de eemoudige wet der massawerking wordt onder-

steld te gelden)

:

«(!- «) a{l-.v)^.v
_
(1-«)(1-^-) _

N ^ N ' N
of

« (« (1— .v) -\- a)

(l-rO(l+«(l -.*•))
= ^- (6)

Hierin is K nn geen functie van ,(• meer volgens bovenstaande

onderstelling, m;v;ir wel een functie van T.

Zelfs al wilde men « uit deze vierkanisvergelijking oplossen en

substitueeren in (5), dan nog zou men niet veel gewoiuien iiebben,

omdat K nog op vrij ingewikkelde wijze 7' bevat. Wij kunnen dus

niet anders doen, dan een henaderdc uitdrukking te zoeken, welke

alleen voor kleine waarden van x geldt.

Een algcmcene uildniUkinji voor — zal daarna worden gegeven.
d.v
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Teneinde de bedoelde benaderde uit-

drukking voor liet verloop van de lijn

T„A te xinden, onderstellen wij voor-

loopig, dat « wel met .1; verandert, maar
' ^~\~~~~-~-^

^
'liet met 7'. Wij hebben dan in de uit-

komst eenvoudig q door de totale smelt-

warnite bij x = Q„ = q -\- a^X {X is

de dissocintiewarmtè) te vervangen, ten-

einde de veranderlijkheid van « met T
in te voeren, (zie het Naschrift).

Uit (6) volgt nu onmiddellijk de vier-

kantsvergelijking

„'(l_,^) + „.^____ = 0.

K
Door ,1' = O te stellen, ziet men dat dan ^ «„' is. Volgens1+A

bovenstaande (voorloopige) aanname wordt nu ondersteld, dat ook

bij waarden van T, lager dan 1\, de waarde «„, geldende voor ,c = O

en T^ 1\, onveranderd blijft. In de vergelijking

«' (1 - x) -f ax — «/ = O

is derhalve «„ geen functie van T meer. Voor « vinden wij dus -.

JCzO

^^ -^>^ + ^^'^^M-«0•(l-^^^)

en bijgevolg is

1

1_^ ^ l-'A-^- - \/'Ux^+a,\\-x)

Daardoor wordt

:

(1 - «) (1 - X) ^ 1 - 7, .,, _ ,/

1 + « (1 - .,;) =1-7, X + 1/

zoodat voor het in (5) onder het log. teeken voorkomende quotiënt

wordt gevonden :

1 - V, '^-^ + 1/

of ook na xermenigvuldiging van teller en'noemer met 1

—

'/,.ï— j/:

(1 + «/) (1 - X) + 7, ^^' - 2 (1 - 7, X) y
(1 - «„') (1 - X)

Benaderen wij nu l/«„' (1 — x) + 7^ «' = «„ 1/ 1 — x +—r- voor

kleine waarden van x.
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Men zal vinden :

{/
^1 r"^ 1 ö >

"T /i8 ; '^ /las 4
.T

. . .

«o «o

«o j/, vermenigvuldigd met 2 — .t' geeft dan verder :

r 1 + «/ /'l — «o'^' 1
«•h' -" + '/•-^ '-'•

(^c-^J
'*• j

Dit, afgetrokken van (1 + «„') (1 — ,i') + '/, x\ geeft

:

(1 — «o)' (1 — «o')'
(1 - «„)^ (1 - .r) - >/,

^ "^ ..' + \/„ ^ ^ .V* . .

.

«o "o

Wordt deze vorm nu eindelijk gedeeld door (I — «o')(l

—

a'), dan

verkrijgt men :

(
^

*•'
_ (1 + «„)' ^ 1

1 1
'4 /«l 3

'*'" (
1 + «„

!

1 -

De vergelijking (5) gaat alsnu over in

-% 1-V.' R \T tJ1 — X

Men lette er op, dat de term met .%• niet voorkomt, waardoor naar

behooren -;- = O wordt.

lioogeVerwaarloost men hoogere machten dan ,«', dan wordt het boven-

staande :

•^•' (1 +

of ook, (lians (/ vervangende door Q„ (zie boven) eii T'J\ door 7'„%

waardoor geen verandering wordt gcbraclit in den coolliciënt \an

X', daar T= l\{l—&.v') is

:

welke benaderde uitdrukking bij niet al te kleine waarden van «

(bv. « =: V,) minstens tot aan waarden van .;• = 0,1 zal bruikbaar

wezen. Men ziet, dat T, — T niet evenredig is aan x, bij kleine

waarden van x, maar evenredig aan .i'. Inplaats derhalve van het

gewone rechte benedeuwaartschc verloop der smeltkrommo in den

aanvang, vertoont deze thans oen nagenoeg horizontaal verloop.
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Opmerking.

De vergelijking (5) stelt OJis ook in staat de snicltlemperatuur Tnb

van de ongesplitste verbindin-g (d. \v. z. ongesplitst in de vloeibare

phase) te berekenen, (zie ook fig. Ij.

Dan is nl. « = O, x = O, en men verkrijgt itab = «» onderstellende:

vï^aaruit volgt

:

T-= -^ log-^^^ (7)

4. Wij zullen thans de algemeene uitdrukking afleiden voor

dT
-— langs de geheele lijn 2\A, waarbij alleen ondersteld wordt, dat
dx

wij met ideale mengsels in de vloeibare phase te doen hebben, zoo-

dat de termen, die betrekking hebben op de onderlinge beïnvloeding

der verschillende komponenten, wederom worden weggelaten. Maar

« zal nu, behalve van x, ook van T afhangen.

Op twee verschillende manieren kan men tot de juiste uitdruk-

king voor -— komen.
dx

Vooreerst door de vergelijking (5) volledig te differentieeren t.o.v.

2\ Men verkrijgt dan, de breuk -— ^ = c„ noemende

:

1 -|- « (1 — x)

derhalve

/d log cA
^
d hg cA dx^ _ ^q^

y dT )^\ dx jTdT~RT''

d log c,

.
d log c, _ d log c,

dx dx da dx

V 1-* l+a(l-x)J^y l-a l-\-a{l-x)Jdx~

da

(1_^)(1+«(1_.^.)) (l-«)(l + «(I_^))rf,,-

da
Wij moeten derhalve — berekenen. Uit (6) volgt

:
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Ida 1 l dal 1 da
1

(1—o+ (l— .r)— -]

a da; .v-\-a{l— .v)\ d.v) 1

—

a d.v

du\-a 4-{l—;e)— =0,
1+«(1— .c)

I

' ' 'da

Na herleiding vindt men hieruit

:

da « ( 1 — o)

dif X -\- 2 «(1 — ir)

Substitutie geeft nu

:

dlogc^ 1 «(2—;»)

(a)

dx (l-.f)(l+«(l— .!)) {l-^a{l—x)){x-\--la{l-x))

{\—x){x^2a{\—x))

d log c„

Voor vindt men op dezelfde wijze :

d log c„ d log c, d log c„ da d log c„ d«

dT ~ dr "^"d^^" d« df'

omdat Co niet direct van T afhankehjk is. Dit geeft vei-der (zie

boven)

:

dlogc^ 2

—

X da

dT ~ ~ (1—«)(!+« (1— .^)) dï''

da
Wij berekenen dus — . Uit (6) volgt:

1 da 1

—

.v) da 1 da 1

—

x da X

adf^ x-{-a{l-x) dl'
"*" 1—« (77' ""

1-f «(1— .«) df
""

RT'
'

dloqK X
, ,

daar
' ^ —— is, wanneer X de dissociatiewarmte voorstelt.

Door oplossing en herleiding vintll men :

da ^ X « (1-,0(1 +»(!-.,)) (..+ «(1-.^))

dT RT' xi-2a{l—x) •
• • ()

Daardoor wordt nu :

dlogc^ X a{2—x){ie-\-a{l— x))

dT~ ~ '~ Wn ;c4-2«(i— .1-)

, 1
dlogc^ d log c.

Siibstilueerl men nu de gcvondou waarden van —-— en —-—-

dx dT

in <I(' liuatste vergelijking voor , dan verkrijgen wij len slotte:
dx
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dT _ \—x c+2«(l— A-)

'du" (2-.i-)(^-+«(l-^) '

^^
x-\-2ct{\—x)

dT_ RT' 1 .r

(8)

wanneer voor q -\- enz. wordt ^esclu-even Q, d. w. z. de totale sinelt-

warmte.

Deze formule, gecombineerd met (6), geeft alzoo de richting der

smeltlijn over haar geheele verloop aan.

Dezelfde uitdrukking hadden wij in de tweede plaats kunnen

afleiden uit de algemeene vergelijking (4). Daar nl. fi» = f»»' + RT log c„

is, zoo is — daar wij fi„' onafhankelijk van x aannemen —
<f(i, RT dlog c„

, en derhalve

RT

dx dx

dT _
~d^~ Q

d log („

Substitutie van de boven ge\'onden waarde van —-— geeft dan
dx

onmiddellijk (8). Maar nu moeten wij nog doen zien, dat inderdaad

de totale warmte Q wordt voorgesteld door

i2-x){x-\-a{\-x))
^

x-\-Za (1

—

x)

Dit geschiedt op de volgende wijze. Gaat een hoeveelheid dn

vaste stof in de vloeibare phase over,'^dan is klaarblijkelijk de geheele

geabsorbeerde warmte :

da
q dn -\- aX rfwj+ (1— ^) ^ — dn .

dn

Immers q is de zuivere smeltwarmte tot niet-gedissocieerde mole-

culen. Maar van de cbi mol. wordt een bedrag « d/i gedissocieerd

:

warmte « dii . X. Eindelijk zal de hesfaande dissociadetoestand a van

de aanwezige 1—.i- mol. door de toevoeging van dn nieuwe mol.

da
,

worden veranderd, en wel tot een bedrag (1—.e) t"""- Want (1—.<)«
dn

gedissocieerde mol. worden er {i—x){a-{-da).
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da dadx m
Nu is -r=^-r -r ï^" ""* 1

—

x=:n, .r = m volgt .r = , der-
dn d.v dn m -\- w

dx m da da
halve — = — -—

;

—TT = — .V. Dus wordt -— = — .c -- .

dn (m-j-w) dx dx

Deelende door dn, vindt men alzoo voor de totale geabsorbeerde

warmte per Gr. mol.:

da
Q = q -{ aX — X (l—.x) — X .

dx

da
Substitutie van ~- uit {a) en uitwerking geeft dan onmiddellijk (9).

dx

Stellen wij nu .i- := O, dan vinden wij uit (8) van wege den factor a-

:

/dT\
y.=» <^">

Is « zeer klein, dan duurt dit horizontale verloop echter niet lang.

Want bij kleine x kan men schrijven:

dT RT' X

dx Q x-\-2a

Zoodra dus x zoo groot wordt, dat 2a klein is t. o. v. x, dan

X X
nadert de breuk tot — = 1, en het normale verloop is hersteld.

x-\-2a X

Hoe grooter dus .«, hoe langer het bijna horizontale verloop in de

nabijheid van T, zich zal handhaven.

te

Is « absoluut = O, dan is van den aanvang af —
,
„ ,, r te

x-\-za{\—x)

vervangen door — = i, en heeft men onmiddeïïijh het normale ver-

verloop, gegeven door

dT _ 1 RT*

dx 1

—

X q

gevende

:

^dT\ _ R2\-

\dx)^ q

Ook 2\ en Tab vallen dan samen.

5. In tig. 1 is nog de lijn 1\B gcteekend. Dit zou de smeltlijn

zijn, wanneer in plaats van overmaat van een der ontlodingsproducten

werd toegevoegd overnuuit van een iiidifferenle stof 6'.

De vergelijking (5) i)lijft dan hetzelfde. Maar (6) wordt nu anders.

Er is nl. tliaus voorhanden :
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AB A BC
(1—«){1— .'•) it{\—x) n{\— x) X,

saineu weer l-\-(i{i—,c) moleculen.

De dissociatie-isotherme wordt derhalve

;

N N N
of

«' l—x
1—« l+ a(l—.v)

K. . (10)

Nu neemt « niet af met x, maar toe. De toegevoegde indifferente

stof C kan men nl. als „verdunningsmiddel" beschouwen, terwijl bij

het voorgaande vraagstuk een toevoeging van een der ontledings-

producten den dissociatiegraad « deprimeert.

Lossen wij uit (10) wederom « op, dan vinden wij nu:

K K
«• a—x) A — tut z= 0.

Door x=zO te stellen, blijkt wederom, dat -——-^«„' is, zoodat
\-\-K

wij « moeten oplossen uit

(e{l—x) 4- a„Vf,f — o/ = O,

waarin «„ wederom \oorloopig onafhankelijk van T wordt aange-

nomen. (Zie § 3).

Voor « vindt men alnu :

« = «„ [- V,«„.t- + l/V,«,'*' -f (l-.ri] : (l—f),

dus wordt

1 + a (l—f) = 1 + «„ [- V,«„.r + J/1 I

'

De in (5) onder log voorkomende grootheid wordt daardoor:

(l-.r) + v.«„v -ay
l-V.or/.c + ay

Nu is l/'A«o'*-' + (!-*•) ^l-Vs-^'-'Ml-^oV zoodat de

bovenstaande breuk overgaat in

1 - «, - V. (1 - «.) (2 + «,)'• + '/.«oll - «o').f' • •

1 + «o - V,«o(l + «o)-^^ - V8«o(l - <V' '

d. w. z. in

(1 - «„)[ 1 - V,(2 + a,)x + /,«„(! + «„)«' ]

( 1 + «„)[! - V,«,,t- - V,«„(l - «„).«' . . .
J

'

of in
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i^[l-.r-V,«„.r'...].
l+«o

Daardoor wordt

:

log [l-x- y,a,x^ . . .]

of

Ryr Tj

,r
J- 7 (2 + aAv\= ^

f 1

,

-r /4V -r 0) . ^^y, j,j'

of eindelijk krijgen wij, q door Qo = q -\- «o ^- vervangende (zie § 3),

en TT, door 7Vfl--ö^*-J:

/ 9 Dy N ~|

welke benaderde nitdrukking thans minstens voor waarden van

,(• <:^ 0,26 zal geldig zijn.

6. Een algeraeene uitdrnkking voor -— in het onderhavige geval

berekent men het gemakkelijkst uit (4). (zie ook § 4). Daardoor wordt

:

d loq c.

dT da;

d.v Q
waarin

d log c„ d log c„ d log c, da

d.v dx da dx

1 2

—

X da

— (i_a;)(l-|-G{l-A-)) {\-a){\+a{l—x))dx

is. Maar thans is — anders. Uit (6")^vindt men nl. :

dx

2 da \ da l 1 l
, ^,

iia\

u dx l—adx 1—x l-\-a(l— x)
\

dx)

gevende -.

da «(1— «)

dl-
~ {l—.v){2—^v)

'

dus niet meer negatief, maar behoorlijk positief, (zie boven)- Na

substitutie wordt nu :

dlogc„ _ 1 a{2—x)

"dx^ ~ ~ (\-x){\^a(\-x)) {\-x){2-ax){\^a{\-x))~
2

— ~
(l_a;)(2—

^'



( 725 )

zooflat wij viiidoii :

dT RT' 1

d.v Q 1

—

x 2—ax
(11)

Hici-iii is Q weer =
-7 + « A — x (1 — .c) — A. Na substitutie van

Jx

du
de zooeven gevonden waarde voor — wordt dit:

dx

2—x
Q=.q^a- -X (12)

Voor ,/=0 wordt (11) thans:

RTJ RT„

(a Qo 7 + «oA
(11")

De smeltlijn lieef't dus nu ook bij 7^=r 1\ een volkomen normaal

verloop.

Voor de ])ral:tijl: kan men nu uit de benaderde vergelijking- (5a)

(bij kleine waarden van ,)) ten naasten bij de waarde van «„ be-

palen, waardoor ook volgens (7) een schatting van T„b mogelijk

wordt. De waarde van Q„ moet dan natuurlijk bekend zijn. Deze

kan trouwens ook uit de nauwkeurige bepaling van het aanvangs-

verloop van T„B (met indifferent bijmengsel) volgens de vergelijking

(11a) worden berekend.

dT
Bepaalt men daarna — nog eens bij die zelfde lijn \oor ,* = 0,1

dx

of 0,2 b.v., dan kan men door middel van (11) Q vinden, d. w. z.

, , ,
(l-«).^-

q -\- ft X — a /.

.

,

ondersteld dat bij eerste benadering « =: «„ kan gesteld worden.

Men vindt dan door aftrekking van de bovengevonden waarde van

n -{- a.l de waarde van nJ. — — , dus die van A afzonderlijk.
' ° ° 2— «, X •'

Ook q is dan afzonderlijk bekend.

Naschrift. De benaderde vergelijkingen (5") en (5'') had men
ook kunnen afleiden uit

/(/r"\ C^t'T\ /d'T\
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Bij (5") vindt men dan gemakkelijk uit de waarde (8) voor

^' ciat [-1=0 is; (^i=(-+Yjy„--y

=

- ; en I —j I = —
\
y~ ) • nierbij dient er op te worden

Q„ -

gelet, dat wegens Q ^ q -\- « - .i. (\
— •^') -r >. ook I

—
)
= O is-

rdT\ RT^" /d'T
Bij (5'') zal men uit (11) vinden: -r- )

^ tt- ! "7~

sterrenkunde. — De Heer J. C. Kapteyn doet eene mededeeling

,,Icts over de 'parallax van nevelvkkken"

.

Tot nog toe is over den afstand der nevels zoo goed als niets

bekend. Over het geheel leenen zij zich niet tot zeer nauwkeurige

metingen en is daarom rechtstreeksche parallaxbepaling reeds bijna

zoo goed als uitgesloten. De weinige pogingen aangewend bij bijzon-

der regelmatige nevels hebben geen positief resultaat opgeleverd.

Meerbelovend voor het verkrijgen van althans algemeene denk-

beelden over den afstand dezer objecten zijn de eigenbewegingen (e. b.)-

De spectroscopische metingen van radieele snelheden liebben aan

het licht gebracht dat de snelheden der nevels geheel van de orde

zijn van die van de sterren.

Zoodra dus de astronomische e.b. van eenigen nevel bekend wordt

zal men, althans met eenige waarschijnlijkheid, mogen besluiten dat

de afstand van dien nevel van de orde is van die van sterren met

dezelfde e. b.

Het blijkt intusschen, het overtuigendst juist uit de waarnemingen

die beneden zullen worden besproken, dat tot nog toe bij geen

enkelen nevel met zekerheid e.b. kan worden geconstateerd. Daaruit

volgt nog niet dat deze e. b. noodwendig zeer klein zijn. De tijd

gedurende welken men de plaats van een groot aantal ne\els zoo

nauwkeurig mogelijk heeft vastgelegd is nog kort en de waarnemings-

fouten zijn groot. Het effect dezer fouten op de jaarlijksche e. b.

kan licht 0"2, ü"3 of zelfs meer bedragen.

Het ligt voor de hand om (e trachten den invloed der waarnc-

niingsfouten te verminderen door niet de individucele e. b. maar de

gemiddelde e. I). van vele nevels (e bepalen.

Deze gemiddelde e. b. zou men dan kunnen vergelijken met de

gemiddelde c. b. van verschillende klassen van sterren, wier gemid-
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delde afstand althans met eenige benadering bekend is, of beter mis-

schien, met de gemiddelde spectroscopisch bepaalde radieele snellieid

der nevels, om op die wijs althans algemeene denkbeelden over den

afstand te verkrijgen.

Ongelukkiger wijze kan men dooi- het gemiddelde te nemen van

vele waargenomen bedragen, voor de totale e. b., wanneer die klein

is, slechts weinig in nauwkeurigheid winnen. De oorzaak ligt hierin

dat in dit geval de invloed van een bepaalde waarnemingsfout in

het geheel niet wordt opgeheven door een tweede gelijke maar

tegengestelde waarnemingsfout. Nemen wij b.v. aan dat twee nevels

beide in werkelijkheid eene totaal e. b. 0"01 hebben. Laat bij de eene

een waarnemingsfout gemaakt zijn van 0"J0 in de richting der e. b.
;

bij de tweede een gelijke fout, tegengesteld aan de e. b. De waar-

genomen e. b. der eerste ster zal dan zijn 0"11, die der tweede 0"09.

Het nemen van het gemiddelde brengt ons hier blijkbaar niet dichter

bij de waarheid.

Zoolang de waarnemingsfouten grooter blijven dan de werkelijke

e. b. zal om deze reden de vergelijking der astronomische e. b.

met de spectroscopisch gemeten snelheid, ook al heeft men talrijke

objecten, geen resultaat opleveren.

Het hier beschouwde bezwaar zou verdwijnen als men, inplaats

van de totale e. b., gebruik maken kon van een of andere e. b. com-

ponente welke in verschillende richting ook verschillend teeken heeft.

Hier zal, mits s^ystematische fouten vermeden worden, of bepaald, de

nauwkeurigheid toenemen evenredig met den wortel uit het aantal

objecten dat tot het gemiddelde bijdrajigt.

Eene zoodanige e.b. componente is die in de richting naar het

Antiapex.

Uit deze componente toch laat zich de gemiddelde parallactische

e. b. afleiden, welke een maat is van de gemiddelde parallax.

Ik zal hier niet ingaan op de hypothese die hierbij ten grondslag

ligt. Het zij voldoende te zeggen dat men daaruit atleidt dat de som
der projecties van de peculiaire e. b. van talrijke nevels op eene

bepaalde richting verdwijnt, of ook, dat men de peculiaire e.b. com-

ponenten als waarnemingsfouten behandelen raag.

Zij

h de lineaire zonsbeweging ;

Q de afstand van een nevel tot ons zonnestelsel

;

X de hoekafstand van den nevel tot het Apex der zonsbeweging

;

V, T de componenten der waargenomen e.b. in de richting naar

het Antiapex en loodrecht daarop
;

p de componente der peculiaire e. b. naar Antiapex.



( 728)

De parallactisclie e. h. zal dan zijn :

/(

— sin X =z V — p
9

Schrijft men deze vergelijking op voor eiken afzonderlijken nevel

zoo zullen in het gemiddelde van al deze vergelijkingen de p's ver-

dwijnen en zal men eene bepaling verkrijgen van het gemiddeld

bedrag van — , dat is van de gemiddelde seculair parallax.

9

Of nog liever :

Aangezien men de p's behandelen mag als waarnemingsfouten,

welke zich vermengen met de werkelijke waiirnemingsfouten der

v's zal men voor eiken nevel opschrijven de voorwaarde vergelijking

h
— s/n X = V (1)

Q

Neemt men dan voor de q aller nevels dezelfde waarde aan, zoo

zal men uit al deze vergelijkingen door de methode der kleinste

h
quadraten - oplossen.

Q

Het is reeds lang mijn wensch geweest te trachten langs dezen

weg eenig denkbeeld te verkrijgen over den afstand der nevels. Ik

heb mij tot dusver laten terughouden door den vrij grooten arbeid

aan zoodanig onderzoek \erbonden.

Dit bezwaar is echter al sinds eenige jaren verdwenen door een

verhandeling van Dr. Möxnichmeyer, assistent aan de Sterrenwacht

te Bonn. ( Vervjf. der Kon. Steimw. zu Bonn. N°. 1). In deze ver-

handeling is al het bruikbare materiaal beschikhaar op den tijd van

het verschijnen, op, voor mijn doel, iiaast ideale wijze, bijeengebracht.

Deze publicatie bevat de eigen waarnemingen van Dr. M()NNICH-

MEYER, betrekking hebbende op niet minder dan 208 objecten, bij

voorkeur van zoodanigen wier plaatsbepaling zich met aanzienlijke

of althans redelijke nauwkeurigheid laat uitvoeren. Verder echter

heeft Dr. Mönnichmeyer verzameld al de vroegere waarnemingen

dezer objecten.

Ik liel) uitsluileiid goliruik gemaakt van die Wiuirnemingen bij

welke de nevel door de verschillende waai'nemers aan de zelfde ster

(of de zelfde sterren) is (of zijn) rnxiigcsloten ; verder zijn ook de

waarnemingen van die objecten weggelaten voor welke Münnkiimeyer

de persoonlijke fouten der waarnemingen niet heefi kuinien l)ei)alen.

De gebruikte waarnemingen zijn die welke Mönnichmeyer geeft bldz.

59-—70 van zijne verhandeling, wanneer men daarvan uitsluit de

objcclon die in de 2e kolom van de lijsi op bldz. 15— 17 met M.



( 729
)

zijn aangegeven ; \ei'(lei' de planetarische nevels, de sferrehoopen en

den ringnevel li. 2023 (vgl. 1. c. blz. 17).

Er blijven 168 nevels over.

Een denkbeeld omtrent de nauwkeurigheid der waarnemingen kan
men verkrijgen uit de w. f. die Münnichmkyku o[t bidz. 9 voor zijne

eigene waarnemingen aangeeft, en vei'der uit do labellen gegeven

bldz. 18—25 van zijn verhandeling.

Ik vond die nauwkeurigheid niet zeer verschillend voor de ver-

schillende waarnemers, met uitzondering wan die van Rümker.

Ik heb daarom de gewichten overal aangenomen evenredig aan
het aantal waarnemingen ; slechts voor Rümker werd dit gewicht op
een derde teruggebracht. Bij Schmidt is het aantal waarnemingen
niet aangegeven. Om redenen door Mönnichmeyer aangegeven blijven

zij „immerhin etwas fraglich" (1. c. bldz. 14). Ik heb daarom overal

aan Schmidts resultaten slechts het gewicht van ééne waarneming
gegeven.

De waarnemingen zijn voor verre het overwegend deel genomen
tusschen 1861—1869 en 1883—1893. Ik heb dientengevolge in

bijna alle gevallen, zonder veel schade aan de nauwkeurigheid te

doen, alle waarnemingen eerst in tivee normaal verschillen kunnen
samentrekken. De berekening van de e. b. en de daaraan toe te

kennen gewichten werd daardoor uiterst eenvoudig.

Uit deze e. b. leidde ik daarna de e. b. componenten v en t af.

Daarbij werd voor het Apex aangenomen de positie: ^75 = 276°,

A5 = + 29°5.

Het geheele materiaal iieb ik in dezelfde drie klassen gesplitst die

ook MöNNiCHMEYER aamieeuit en op bldz. 9 aldus beschrijft

:

Klasse I. Nevels met sterachtige kern tut 11'' grootte;

Klasse II. Nevels met matig \-erdichte kern tot de helderheid \m\

de sterren 11e grootte

;

Klasse III. Moeilijk waar te nemen objecten, in de eerste plaats

onregelmatige nevels zonder bijzonder scherp gemarkeerd punt, dan

echter ook alle zwakke objecten en de lang gestrekte nevels.

MöNNiCHMEYER geeft Op bldz. 9 van de meeste zijner objecten up

in welke klasse hij die heeft ondergebracht. De nevels die daarin

ontbreken heb ik zelf naar de beschrijvingen op bldz. 27—54 een

plaats gegeven, en wel // 693, 1088. 1225 in klasse I; // 421, 1017,

1212, 1221, 1251, 3683 in klasse II; // 316, 1461 in klasse III.

De afgeleide e. b. zijn relatieve; ze stellen voor de e. b. relatief

tot de gebruikte vergelijkingssterren. Mönnichmeyer heeft de e. b.

dier vergelijkingssterren zelf onderzocht maar onder de door mij

49
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gebruikte objecten slechts voor de 7 volgende eene merkbare e. b.

gevonden, ft^ en f«o zijn de e. b. in rechte kliniming en declinatie

:

Verg. Ster

No.
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iiioetoii zijn. Daurlor liel) ik de e. Ii. in icclile klimnüiig voor elk

uur van rechte klinmüng afzonderlijk genüddekl. In het eenvoudig

gemiddelde \an al deze uur-gemiddelden kan men nu verw^achten

dat niet alleen de peouliaire, maar, om bovengenoemde reden, ook

de parallactisehe eigenbewegingen elkaar geheel zullen opheffen, zoo-

dat men mag aannemen dat het eindgemiddelde den overgebleven

invloed der persoonlijke fouten op de bepaalde e.b. zal zijn.

Ik vind voor dit gemiddelde ft»

f7. = — 0.^000 4

Tot dit gemiddelde hebben de uren met veel nevels niet meer

bijgedragen dan die met weinig nevels. Het gewicht der bepaling is

daarom slechts ongeveer 0.4 van het geen het zijn zou bij eenparige

verdeeling.

Men kan een waarde afleiden die merkbaar grooter gewicht heeft,

door eerst de uren die symmetrisch liggen ten opzichte van het Apex,

twee aan twee te verbinden ; in deze gemiddelden zijn reeds de

parallactisehe e.b. geëlimineerd, zoodat de 12 gemiddelden die men

krijgt nu verder met inachtneming hunner gewichten, gemiddeld

kunnen worden. Op deze wijze vond ik

^, = + 0.^0006.

Men ziet dus dat Mönnichmeyer uitstekend in zijne bepalingen

der persoonlijke fouten geslaagd is en de o\ ergebleven fouten uiterst

klein moeten zijn.

Naar 't bovengezegde gaan deze fouten nog zeer verkleind op

het resultaat voor de parallactisehe beweging over. Ik meen daarom

dat we gerechtigd zijn deze verder geheel te verwaarloozen.

Om een goed overzicht te verkrijgen over de werkelijk bereikte

nauwkeurigheid, heb ik, behalve de verdeeling in de 3 klassen, elk

daarvan nog in een aantal onderafdeel ingen (elk met zoo tamelijk

hetzelfde gewicht) gesplitst en heb aldus de volgende uitkomsten

gevonden. (Zie p. 732).

De watirden van r zijn in deze tabel opgenomen alleen om te

doen zien dat ook hier geen sporen van helderheidsfout meer

herkenbaar zijn.

h
Om de gewone jaarlijksche paralla.ven t uit de seculair parallaxen -

Q

af te leiden werd gedeeld door 4.20, welk getal, naar C.\mpbei,ls be-

paling, het aantal zonsafstanden aangeeft dat het geheele zonnestelsel

jaarlijks aflegt.

De w. f. werden berekend, tmnnemende dal de geheele componente
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Klasse
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Wordt dit nagelaten zoo viiidl ineii de |)ai'allax 0"0004 kleiner,

zoodat men ten slotte lieeft

:

Gemiddelde parallax der 168 nevels relatief tot liet fïemiddclde

der sterren van de grootte H.75

— 00017 ± 012 (w. t.) (4)

In N". 8 der Puhh of t/w Astr. Lnhoratorj/ af Groningen werd

voor de gemiddelde parallax der sterren van de grootte 8.75 ge-

vonden de waarde

0"ü063 (5)

Deze waarde is voor verbetering vatbaar

:

1°. Omdat sedert hare afleiding onze kennis van de snelheiil van

het zoimestelsel aanzienlijk vermeerderd is

;

2°. Omdat bij de afleiding een kleine vergissing begaan is.

Aangezien de twee oorzaken elkaar echter voor de sterren van

de grootte 8.75 vrij wel compenseeren, zie ik van elke correctie af.

De hoop schijnt gewettigd dat eerlang de in Piibl. 8 gegeven waar-

den nog aanzienlijk zullen verbeterd kunnen worden. Het schijnt

beter daarop te wachten eer deze bepalingen veranderd worden.

Nemen we dus voorloopig de waarde (5) aan zoo komt:

Gem. absolute parallax der 168 nevels

O '0046 ± O '0012 (w. f.) (6)

Het is echter goed uitdrukkelijk te zeggen dat dit resultaat in

werkelijkheid onzekerder is dan (4) omdat hier de onzekerheid in

de gemiddelde parallax der sterren van de grootte 8.75 aan die van

de relatieve parallax toegevoegd wordt.

Deze waarde (6) komt tamelijk overeen met de gemiddelde paral-

lax der sterren van de 10*^ groote.

\k wil echter aan het juiste bedrag der hier gevonden parallax

niet al te veel waarde hechten, maar slechts de aandacht vestigen

op het feit dat het mogelijk bleek uit waarnemingen gedurende

een tijdvak \an slechts ruim 30 jaar, door middel van de paral-

lactische bewegingen, een waarde van de gemiddelde parallax af

te leiden, althans relatief tot sterren van eene bepaalde grootte, waar-

van de w. f. zoo klein is als boven ge\onden werd. Waar dit reeds

het geval is met wat zich uit visueele waarnemingen laat afleiden

daar mogen we van photographische opnamen, zelfs binnen niet al

te langen tijd, zeer betrouwbare algemeene denkbeelden over de

positie der nevels in de ruimte verwachten.

Het aantal kleine nevels, en deze zijn toch wel bij voorkeur de

nauwkeurig meetbare, dat zich photographiscli laat opnemen is ont-

zaggelijk groot.
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Max Wolff vond en mat op een plaat, in 150 Minnten vorkregen

niet zijn Bruce-telescoop (opening 40 cm. brand p.afsst. 202 cm.), om
de ster 31 Comae als centrnm, niet minder dan 1528 nevels (Piibl.

Königstuhl I p. 127).

Deze rijkdom van materiaal zal het mogelijk maken zich te be-

perken tot zoodanige nevels die een zeer nanwkenrige meting toelaten.

Persoonlijke fonten zullen veidwijnen omdat men er in 't algemeen

gemakkelijk in slagen zal voor de beide epoques hetzelfde punt te

viseeren. De peculiaire e. b. zullen des ter zekerder geëlimineerd

worden naarmate het materiaal rijker en over een grooter deel van

den hemel verdeeld is. Fouten in de Precessie hebben, althans op

de relatieve paraHax geen invloed.

Het komt mij voor dat langs dezen weg reeds in een tiental jaren

resultaten kunnen bereikt worden, die aan nauwkeurigheid het hier

bereikle resultaat verre zullen overtreffen. Daarom, al is het hier

afgeleide resultaat slechts als een voorloopig resultaat te beschouwen,

het geeft ons de hoop dat wij in afzienbaren tijd omtrent de orde

van grootheid der nevelafstanden tamelijk bevredigende zekerheid

zullen kunnen krijgen.

Dezelfde behandelingswijze aan welke hier de nevels onderworpen

zijn, kan natuurlijk ook op andere groepen van objecten worden

toegepast. Het is ons voornemen ook de Heliumsterren en zoo

doenlijk ook de stei-ren van Pickerings 5'^" Typus te bewerken.

Het is niet meer dan billijk er ten slotte op te wijzen dat, wat

ook de verdienste van bovenstaand onderzoek is, deze in hoofdzaak

toekomt aan den heer Mönnichmeyer. Vergeleken met diens zorg-

vuldigen en uitvoerigcn arbeid is die welke aan de afleiding der

bovenstaande uitkomsten besteed is, geheel onbeteekenend.

Anatomie. — De Heer Pkkei-uakinc; biedt, namens den Heer

.1. il. V. KoiiT.BKi'fKiE, Correspondent der Al'decling te Sidhoardjo,

voor de Werken der Akademie aan, een vcriiandeiing getileld: ,,Die

(lehirnfurchen der .lavancn. Eiiie vergleicliend-aiialomische Studie".

Voor de iiibliotlieek t\(.'f Akademie wordt aangeboden (h)or den

Meer SciiorTi-; de dissertalie van den Heer P. Middel: ,,De (risecde

van den hoek".

De vergadering wordt gesloten.

(7 Maart, 1906).



KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN

TE AMSTERDAM.

VERSLAG VAN DE GEWONE VERGADERING
DER WIS- EN NATUURKUNDIGE AFDEELING

van Zaterdag 31 Maart 1906.

Voorzitter: de Heer H. G. van de Sandk Bakhuyzen.

Secretaris: de Heer J. D. van der Waals.

I 2sr H o "ü" X).

Ingekomen stukken, p. 735.

1*. H. ScHOUTE; „Over een bijzondere reeks van kwadratische opperylakkcn met acht gemeen-

schappelijke punten en aeht gemeenschappelijke raaklijnen", y. 737.

L. Bolk: ..Ue betrekking tusschen de t<andl"ormiilen der platynhine en katanhine primaten",

p. 751.

H. ZwAAKUKMAKEU: ,.Ue Sterkte van zoo zwak mogelijke reflexpvikkels volgens proeCnemingen

van den Heer D. J. A. vas Iïeekum", p. 763.

W. BuRCK : „Over planten, die in de vrije natuur het karakter dragen van tusschenrassen in

den zin van de mutatie-theorie". (Aangeboden door de Heeren J. W. Moll en F. A. F. C.

Went), p. 769.

H. Strahl: „fier Uterus vou Erinaceus europaeus L. nach dem Wuif". (Aangeboden door

de Heeren A. A. W. Hubueciit en Max Weber), p. 784.

W. DE Sitter: „Over de baanvlakken der Jupitersatellietcn'. (Aangeboden door de Heeren

J. C. Kaiteyn en E. F. vax de Saxde Bakhivzen'!, p. 787.

F. M. Jaeoer: „Een eenvoudige, geometrische afleiding der betrekkingen, welke tusschen de

waargenomen en gezochte grootheden bestaan, die bij de W. VoiGT'scbe methode ter bepaling

van 't warmlegeleidiugsvermogcn van kristallen, ter sprake komen". (Aangeboden door de

Heeren V. Zeeman en J. D. van der Waals), p. 799.

Aanbieding eener verhandeling van den Heer J. W. GiLT.iY: „Experimental-Untersuchung

übcr die Moglichkeit einer Doppeltelephonie mittcls unterbrochener Klange", p. 804.

Aanbieding eener verhandeling van den Heer J. LoriÉ; „Dc geologische bouw der Geldersclie

Vallei, benevens Beschrijving van ecnige nieuwe groiidboringeu" VH, p. 804.

Vaststelling der A pril-vergadering op Vrijdag 27 April a. s. p. 804.

Het Proces-Verbaal der vorige vergadering wordt gelezen en

goedgekeurd.

Ingekomen zijn

:

1°. Bericht van den Heer Wind, dat liij verliinderd is de ver-

gadering bij te wonen

;

2°. Bericht van den Heer Hoogewerff, dat hij verhinderd is het

Congres voor toegepaste scheikunde te Rome bij te wonen en een

50

Verslagen der Afdeeltng Natuurk. Dl. XiV. A". 1905/6.



( 736
)

missive van Z. p]xc. den Minister van Binnenltandsche Zaken d.d.

27 Maart 19U6 waarin deze verzoekt alsnog van advies te dienen

omtrent de benoeming \ an een gedelegeerde der Regeering \ oor dat

Congres. De Afdeeling besluit voor deze benoeming aan te bevelen

den Heer H. P. Wijsman, hoogleeraar te Leiden

;

3°. Missive van Z.Exc. den Minister \an Binnenlandsche Zaken
d.d. 24 Maart 1V)06 en een missive ten vervolge van de eerstge-

noemde d.d. 29 Maart J906 met. het \erzoek te willen berichten of

er Nederlandsehe geleerden zijn en zoo ja welke, bereid de Regee-

ring te \ ertegenwoordigen bij de huldiging van Prof. GuiDO Baccelli

op 8 April a. s. (e Rome ter gelegenheid der inwijding \an het

Policlinico Umberto I.

Aan Z.Exc. zal bericht worden dat geen der leden zich l)eschik-

baar kan stellen.

4°. Missive van Z.Exc. den Minister van Bi)inenlandsche Zaken

d. d. 9 Maart 1906 met verzoek om nadere specillcatie van eenige

uitgaven genoemd in het rapport omtrent de oprichting van een

Instituut voor hersenondeizoek. Het schrijven is in handen gesteld

van de Commissie die het bedoelde rapport heeft samengesteld. De

door deze Commissie verstrekte nadere specificatie zal Z.Exc. worden

toegezonden,

5°. Bericht van Z.E.xc. den Minister \an Waterstaat dat op de

betaling van het subsidie voor de Geologische Commissie over 1906

orde is gesteld. Voor kennisgeving aangenomen.

6°. Bericht van de Kais. Akademie der Wissenschaften te Weenen

omtrent voorstellen voor de zitting van het Comité der Internationale

Associatie der Akademiën op 30 Mei 1906. Voor kennisgeving aan-

genomen.

7°. Uiluoodiging \;ui de Universitv of Aberdeeu tot bijwoning

van de herdcidving \au de 400-jarige sticliting van goioemde üni-

vei'siteit.

Op voorstel van den Voor/.itter zal de Heer l\ amkki.ingh Onnes

verzocht worden zich iii xcrbiiiding Ie stellen niet den Heer J. .1.

Haht.man, aangewezen «Innr de lA'tlcrkundige Afdeeling, tot liet

samenstellen van een gelukwenscli namens de beide .\fdeelingen der

Akademie.

8". Missive van de ( uMilouisciic ('(unniissic i\.t\. 13 Maart J906

\vtuirl)ij zij voorstelt den Minister \an Waterstaat te verzoeken een

veramleriiij; te lucngen in de loruiideering \aii de doeleinden vvjuir-

toe het haar verleende subsidie aange\ven<l kan worden. Aldus wordt

beslolcn.
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Wiskunde. — De Heer Schoute doet een inededeeling: „Over een

öijcojulêrc reeks van kwadratische oppervlakken met acht ge-

meenscliappeUjke punten en acht gemeenschappelijke raak-

vlakken."

(Medegedeeld in de vergadering van 'Ji Februari 1906).

J. ,,Iii onze ruimte zijn een vaste lijn en vier projectief verwante

vlakke stralenbundels gegeven. Gevraagd liet aantal gemeenschappe-

lijke transversalen van de vaste lijn en een viertal overeenkomstige

stralen".

Notatie '). We duiden de \'aste lijn door /", de toppen en vlakken

der stralenbundels door O^, O,, O,, O, en «j, «,, «,, «^, vier overeen-

komstige stralen en hun beide transversalen door /j, 4, /,, /^ en /,/', de

stralenbundels zelve door (/j), (/J, (/,), (/J en de paren snijpunten van

/,
/' met elk der stralen k,U,h,l, door {S„ S,'), {S„ S,'), {S„ S,'),

{Si,S/) aan. Verder mogen l^,.,, l^,^, , /,,, de snijlijnen der vlak-

kenparen («,, «,), [u^, «^), . . .
,
{ct„ «j voorstellen.

2. De graad der meetkundige plaats van het transversalenpaar

/,
/' wordt gemakkelijk afgeleid uit haar doorsnee met «j, welke uit

twee deelen bestaat: de meetkundige plaats [(«Sj, *§/)] van het pun-

tenpaar {S^, .S/) en eenige beschrijvende transversalen. Omdat elke

straal /, van den bundel (l^) een enkel puntenpaar (.Sj, S/) bevat,

is de meetlvundige plaats [(5i, -S/)] een hypereiliptische kromme,

waarvan de graad het aantal malen, dat een transversaal door 0^

gaat, met twee overtreft. Nu gaan er door O, drie transversalen.

Door de stralenbundels (/,), (/,) uit O^ op «^ te projecteeren vindt

men n.1. in «^ drie projectief verwante stralenbundels (//), (//), (/J

en nu gebeurt het driemaal, dat drie overeenkomstige stralen Z/,//, /^

door een zelfde punt gaan, wijl de door de paren [(/,'), (/J] en

[(4'). (^4)] voortgebrachte kegelsneden behahe O, nog drie punten

gemeen hebben. Dus is de meetkundige plaats [(.S,, .Si ')] een kronnne

o,' van den vijfden graad, die in (>, een drievoudig punt heeft; haar

geslacht is drie. En, nu er door O^ drie transversalen gaan, moeten

er volgens het beginsel der dualiteit ook drie beschrijvende trans-

versalen in «, liggen. Werkelijk teekenen de stralenbundels (/,), [l,),

(/,) op de lijnen /,,.,, Z^,, , /„^ drie projectief verwante puntreeksen

[A^), (J,), (J,) af, waarbij iiet driemaal gebeurt, dat drie overeen-

komstige punten .4,,^4,,.1, op een zelfde reclite a liggen, wijl de

1) Voor notatie en redeneering vergelijke men een voorgaande mededeeling.

50*
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kegelsneden voortgebi-at-ht door de paren [(J,), (JJ] en [(^1,), {Aj]

behalve l^^^ nog drie gemeenschappelijke raaklijnen bezitten. Dus is

de totale doorsnee van a^ met de meetkundige plaats \an het trans-

versalenpaar /, Z' een samenstel van den achtsten graad en deze

meetkundige plaats zelve een regelvlak (>*' met een dubbelkromme

van den achttienden graad. De graad der dubbelkromme volgt

reeds hieruit, dat het oppervlak O" in geslacht met c,'* overeen-

komen moet; bovendien laten zich de achttien snijpunten der kromme
met «j gemakkelijk aangeven.

Het gevonden oppervlak Cf wordt door de gegeven lijn /" in acht

punten gesneden. Dus zijn er in het algemeen acht lijnen, die

rusten op /" en op vier overeenkomstige stralen J^,l^,h,I^.

3. In het voorgaande is aangenomen, dat vier overeenkomstige

stralen Ii,l„l3,li steeds twee gemeenschappelijke transversalen toe-

laten, en dus geen rekening gehouden met de mogelijkheid, dat vier

overeenkomstige stralen hypei-boloïdisclie ligging hebben. Nu doet

zich deze bijzonderheid in het aigemeene geval niet voor ; want de

voorwaarde, dat vier lijnen hyperboloïdisch liggen, is een drievoudige

en het aantal overeenkomstige stralen\iertallen is slechts enkelvoudig

oneindig. Wat evenwel niet wegneemt, dat een doelmatige keus van

de gegevens tot projectief verwante stralenbundels met een viertal

hyperboloïdisch liggende overeenkomstige stralen voeren kan ; daartoe

heeft men slechts de punten 0^, (J^, 0^, 0^ op en de vlakken «,, «,, «,, «<

door -vier hvperboloïdisch liggende lijnen /',, l\, l\, l\ aan te nemen en

de projectieve verwantschap zoo vast te stellen, dat deze vier lijnen

met eikaar overeenkomen.

Doet het geval van vier hyperboloïdisch liggende stralen /',,/',,/,, /'^

zich werkelijk vdor, (hm behoort de regelschaar 0^ der deze vier

stralen .snijdende lijnLii tot (k> beschouwde meetkundige platxts en

moet nu verdci' worden onderzocht, of deze O' zich voegt bij het

oppervlak O" van het aigemeene geval, dan wel of dit laatste opper-

vlak zich in dit bijzondere geval in het oppervlak 0^ en een aan-

vullend oppervlak O" splitst. Aanvankelijk heb ik alleen aiin de

eerste mogelijkheid gedacht en mij vergenoegd met hel ontwikkelen

van gronden, waarom deze verhooging van den graad der meet-

kundige plaats van acht Idt licn niet in werkelijken strijd behoeft

te zijn met het bekende beginsel van het behoud van het aantal ').

Nietlegensftuinde het op hel eerste gezicht vrij ongerijmd schijnt, dat

liet oneindig kleine verschil lussclien vier ftijiiu en viei' ndkomen

') Zie omtrent een overeenkomstig geval van .stliijnljure k-gensjiraak mijne

„Mclirclimeiisionule Geometrie", deel 1, blz. !263.
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liyperboloïdist'Ii liggende slraleii (\o door de overige viertallen opge-

leverde meetkundige jtlaals zoo zou belieersehen, dat men in het

eerste geval een > >^ en in liet tweede geval een (f'' vindt, is eciiter,

zooals aanstonds liewezen zal worden, niet de eerste maar de tweede

opvatting de juiste; in dien zin is deze mededeeling derhalve ge-

wijzigd moeten worden.

Het oppervlak (P der gemeenschappelijke transversalen van het

aanwezig onderstelde h^'perboloïdische viertal /,', /,', /,', // he\at deze

lijnen en moet dus door elk der toppen (>,, O^, O^, (\ en in elk

der \ lakken «,, «.j, «,, a, een transversaal toelaten. Nu gaan er,

zooals bij de afleiding van den graad der meetkundige plaats O*

gebleken is, door elk der \ier punten O drie transversalen en liggen

er eveneens drie in elk der vier vlakken it. Derhalve kan de vraag,

ot' naast de regelschaar O' een oppervlak 0^ of een oppervlak (/'

optreedt, hierdoor beslist worden, of de vier beschrijvende lijnen

door de punten Oi en de vier beschrijvende lijnen in de vlakken «;

al of niet aan de beide deelen der meetkundige plaats gemeen zijn.

Nu kunnen die beide deelen uit éen aard der zaak echter slechts

twee beschrijvende lijnen gemeen hebben, n.1. die twee gemeen-

schappelijke transversalen van //, /,', /,', /^', die zich aansluiten aan

de voorafgaande en volgende transversalenparen der omringende

viertallen. Dus zijn de acht aangewezen transversalen van //,/./,/,', /,'

niet gelegen op het andere deel der meetkundige plaats en wordt

dit laatste derhalve door elk der vlakken <t, gesneden volgens een

kromme c^ met een dubbelpunt in (>i en twee rechte lijnen; dus

is het resteerende deel een oppervlak ^>" met een dubbelkromme

van den negenden graad. Voor het regelvlak O" van het geslacht

drie treedt dan een samenstel van een regelschaar O'' en een regel-

\iak ( >' \an het geslacht een in de plaats, die elkaar in twee rechte

lijnen en een ruimtekromme van den tienden graad doordringen.

Uit het voorgaande volgt nu onmiddellijk, wat er gebeurt, als de

bijzonderheid van het hyperboloïdische viei'fal zich meermalen voordoet.

Zijn er twee dier bijzondere \ierlalien \oorhanden, dan splitst O"

zich in drie deelen, twee kwadratische regelscharen en een regelvlak

O' \\\v[ een kubische ruimtekromme tot dubbelkromme; dit laatste

hoofdbestanddeel der meetkundige plaats is dus van het geslacht nul

en heeft met elk der beide kwadi'atische oppervlakken twee be-

schrijvende transversalen en een ruimtekromme van den zesden graad

gemeen. Bevatten de [)rojeclief verwante stralenbundels drie hyper-

boloïdische viertallen, dan splitst ( >^ z,ich in vier kwadralisclu' i'ogel-

scharen, waarvan er di'ie aan deze \ierlallen beantwoorden en het

vierde, de eigenlijke meetkundige plaats, door al de overige vier-
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tallen wordt opgelcxevd ; dit laatste oppervlak wordt door elk der

andere volgens de zijden van een scheeven vierhoek gesneden, terwijl

deze drie elkaar in het algemeen volgens ruimtekrommen van den

vierden graad snijden. En als er vier hyperboloïdische \iertallen zijn,

liggen, zooals aanstonds blijken zal, alle viertallen hyperboloïdisch en

treedt dus het geval in, dat de graad der meetkimdige ]ilaats, tot

hiertoe steeds acht. oneindig groot wordt.

4. Uit het \olgendo eenvoudige voorbeeld kan i)lijkeii, dal liet

niet moeielijk is de gegevens zoo te kiezen, dat elk viertal over-

eenkomstige stralen hyperboloïdische ligging heeft.

We denken ons de vier stralenbundels (/J, (Z^), (/,), (/J gelegen in

de vier zijwanden van een kubus (fig. 1), nemen de toppen 0^, O,, O,, (),

der stralenbundels in de middelpunten dier zijwanden aan en laten nu

l-'ig. 1.

die stralen /, , /.j, /„, /, niet elkaar overecidvoiucii. (liiMuct iiaar ])r(ijccties

op het vlak door de vier ln|)pen denzelfden kant omgaande (ienzcifden

hoek
<f

maken. Dan behoort l)ij elk viertal overeenkomstige stralen een

omwentelingshyperboloïde niet OX tot omwentelingsas en cirkel

O, O.^ f), O^ tot keolcirUel, terwijl ile iiij de \-erscliillon(le waarden

\'au </ i)eli(Mirenile nuiw eiiicliu^sliyperlinloïden elkaar volgens dien

keelcirkcl aanraken en (lii> /dowcl een schnar als een bundel vormen.

Kik dier oppervlakken lree(h daarbij Iweeinaal op, als drager van

de beide bij twee >n|i|ileuieiiiaii-e waaiden \aii </ behoorcnde regel-

scharen. In ilit Lce\;il is, wal boven iiil/.oiKJeriiiiiwas, regel geworden ;

hierbij wordt daii hel j;-ezo('lile aaiilal iiiieindiu' grool, daar ei' dooi'

elk punt \aii /" twee lijiieii uaaii, die aan de \ raau' voldoen, (li> t\v(>e

beschrijvende lijnen door dil |iiiiil \aii hel dodi' ilil |Hinl Liaaiide
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oppervlak dier bnndelschaar. Trouwens, het geval van een oneindig

aantal oi)lossingen doet zich ook i-eeds voor, zoodra ei' slechts een

hyperboloidïseh viertal voorkomt en t nicde richtstraal is van de

door dit viertal als richfstralen bepaalde regelschaar ; dan gaat er

eehter door elk punt van /" slechts een lijn, die aan de vraag voldoet.

5. Om de \-oorstelIing te vergemakkelijken is he-t vorige liijzondere

geval opzettelijk zoo regelmatig mogelijk gekozen. Hoofdzaak is, wat

de fignur bij een projectieve transformatie behoudt, dat n.1. de toppen

(K, (\, 0„ (>t in een vlak liggen, de vlakken «,. «,, ft,, rt, door een

punt gaan en alle kwadratische oppervlakken die vlakken in de

genoemde to[)pen aanraken ; ook de regelmatige ligging der vier

toppen op den genieenschappelijken keelcirkel is bijzaak. Dit voert

ons tot een nieuwe vraag en wel deze, of het onmogelijk is vier

projectief verwante stralenbundels te vinden, waarbij ieder viertal

overeenkomstige stralen hyperboloïdische ligging heeft, zonder dat de

toppen in een vlak liggen, de dragende vlakken door een punt gaan

en deze vlakken in die toppen worden aangeraakt door alle hierbij

voortgebrachte kwadratische oppervlakken. We kunnen ons zoowel

stel- als meetkundig langs eenvoudigen weg van het tegendeel overtuigen.

Met betrekking tot een rechthoekig coihxlinatenstelsel O {XYZ)
stellen de vier paren van \ergelijkingen

y=px-\-q\ — y —px^q) y = - p,v-\-q\ ~ y z=z — px-\-q

vier lijnen f^J.,,/,,!, met hyperboloïdische ligging \-oor. Want de

voorwaarden, waaronder liet oppervlak

n.c' + by'' + cz" — 1

een tlier lijnen bevat, zijn

,1 ^-
/'l'""

i- <•>' — 0. bpq^rrs = luf + cs^ — l,

welke der vier lijnen men ook neme. Nu hangen tlcze lijnen

/,, 4, /,, f, zoo met elkaar .samen, dat door oen draaiing van 180°

oHi de as OX ... ./j en /.^ in elkaar en /, eu /, in elkaar,

„ „ „ OY . . . . /, en /, „ „ „ /., en /, „

„ „ ,, OZ ..../; en l, „ ,, ,, /, en /, ,, ,,

overgaan. Beschrijft uu /, in een vlak «, een stralenbundel met 0^ tot

top, dan zullen I.^. /,, l^ ile stralenbundels beschrij\en, die verkregen

worden door den stralenbundel (/,) een drajiiing van 180° te doen

ondergiiau om de assen (>X, <>)', '>Z, waarbij de vier top|)en

0i,0i,0f,(^i niet in eeu \iak /.ulicii liggen en de dragende \lakkcn
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niet door een punt znllcn gaan. En dan is oolc uitgesloten, dat de

vlakken «j, «j, «,, «^ door de voortgebrachte kwadratische opper-

vlakken in (>j, <>^, (),, ()^ worden aangeraakt. Want twee kwadra-

tische oppervlakken, die elkaar in vier niet in een zelfde vlak liggende

punten aanraken, vallen samen, en dit doen onze opperx lakken niet.

We beschouwen meetkundig een nog meer bijzonder geval, dat

met een regelmatig viervlak in verband staat. We gaan daartoe van

een kubus uit en nemen (fig. 2) een der beide groepen van vier

niet naburige hoekpunten A^^\^A^A^ tot hoekpunten van dit viervlak

aan. De zijvlakken A^A^A^, A^A^A^, A^A^A,, A-^A^A^ van dit vier-

vlak zijn dan de dragende vlakken «,, «,, «,, a,, de middelpunten

dier gelijkzijdige driehoeken zijn dan de toppen 0^, 0^, 0^, O, dier

stralen bundels. En de met een wil leken rigen straal /, van den eersten

bundel overeenkomende stralen l^, /,, I, worden weer gevonden door

een draaiing van 180° om de lijnen OX, 01', OZ door het middel-

FJLr. 2

punt van den kubus evenwijdig aan di' kuliusiiMicn, die (evens de

verbindingslijnen EE' , I'^F' , (Hl' \an middens \aii pareu (iverst.iaude

ribben van hel viervlak zijn. Xn lilijkl uil een een\ (indige lu\scli()ii\\ ing

der liguur, dal de drie pnnlen, waarin eik ^\i'v zijvlakken \an hel

\'iorvlak "-esneden wurdl diMir ile lelkens in de andere zijvlakken
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liftgende ovei-oenküiiistii>o drie strulou, jiclej>on zijn op de tweede

asymptoot van de liyperlxx)!, die door de drie liookpiinten van liet

zijvlak gaat en de vierde in liet zijvlak liggende ovcrcenkonistige

sti-aal tot eene asymptoot lieet'l. Zoo volgt dit bijv. voor liet zijvlak

^j/l,.'!^ nit de drie betrekkingen

A,<\ = (\A, , A,D, = n,A^ , AJ^, = /i,A,.

Wijl er dus op /,,/,, /,,/, reeds vier lijnen rusten, ii.l. in elk zij-

vlak een, lielihen de lijnen /,, Z.^, /,, /, livperlioloïdisclie ligging.

tj. We laten ons oorspronkelijk \raagstnk nog een oogenblik

rusten, om eerst de reeks van kwadratisobe oppervlakken te onder-

zoeken, die in bet laatst besebonwde bijzondere geval door ile vier-

tallen van overeenkomstige stralen worden opgeleverd. Al deze

oppervlakken hebben acht punten met elkaar gemeen, de \ier toppen

^A' ^'*s' ^-K' ^K <^6r stralenbnndels en de vier punten (K^, (>,,, O., ü^

symmetrisch met deze ten opzichte \an het gemeenschappelijk mid-

delpunt O; zij behooren dus tot het net N^ der kwadratische opper-

\'lakken bepaald door zeven dier acht basispunten (_>„ die weer de

hoekpunten \an een kubus vormen. Evenzoo zijn er acht gemeen-

schappelijke raakvlakken aan te wijzen, de vier vlakken «j, f(„, «,, «,

der stralenbnndels en de hiermee evenwijdige vlakken «j, f(„, a,, «,

symmetrisch met deze ten opzichte van (>\ dus maken de bedoelde

kwadratische oppervlakken ook deel uit \an het tangcntiëele net

^1 bepaald door zeven dier acht basisvlakken «/, die gezamenlijk een

regelmatig achtvlak insluiten. Dus wordt onze oppervlakkcnreeks

gevormd door de aan ^\'^, en X, gemeenschappelijke op|)er\ lakken

en kan zij als de doorsnee dier netten worden beschouwd.

Het viervlak, waarvan de oorsprong O en de oneindig verre

punten X^, Y^, Z^ der coördinaatassen de hoekpunten zijn, is

gemeenschappelijk poolviervlak van alle oi)pervlakken der beide

netten X^, en ^\^. In verbaiul hiermee heeft X^i^ in plaats van een

enkelvoudig oneindig aantal kegels zes paren van vlakken, door elk

der ribben van het viervlak een paar, en beval A', iii plaats van

een enkehoiidig oneindig aantal tot kegelsneden al'geplatte opper-

vlakken zes paren van punten, oj) elk der ribben vau het viervlak

een paar. Men vindt dus de meest algemeene projeetic\e vervorming

der reeks, die Xf, en A', gemeen hebben, door van een willekeurig

viervlak, een willekeurig punt en een willekeurig vlak door dit punt

uit te gaan en zich nu de oppervlakken voor te stellen, die hel

gegeven viervlak tot poolviervlak lielibeu, door het gege\en punt

gaan en het gegeven vlak aanraken.

We bereiden de alleiding der drie keiiinerkende getallen onzer



( 744)

oppervlakkenreeks voor door de ineetkiindige plaats der raakpunten

met een der aclit basisvlakken bijv. cl^ te bepalen. Door het reeds

aangegeven verband

tusschen de twee lijnen /^ en /'; (fig. 3), waarin «, gesneden wordt

door het bij /, behoorende kwadratische oppervlak, nader te beschou-

wen vindt men onmiddellijk, dat B^, C„ D, op A^A,, A,A„ A,A^
bij draaiing van /, om O, projectieve puntreeksen doorloopen en /',

dus een in driehoek A^A^A^ beschreven kegelsnee omhult ; door voor

elk der paren projectieve puntreeksen op elk der dragers het punt

Fig. 3

te zoeken, dat met het tot de andere reeks gerekende snijpunt der

di'agcrs overeenkomt, i)lijkt dan verder, dat deze kegelsnee de zijden

in (ie middens aanraakt en dus lie ingesclirovcn cirkel e' is. Wijl

iiel raul<|tun1 nu het snijpunt A, \au /, en /', is, is de meetkundige

plaats \au dit piuil toxcus de meclkiindige plaats van het snijpunt

der overeenkomstige stralen van een slralenbundel (/j) van den eersten

graad en den door de raaklijuen /', van c' gevormden stralenluindel

(/',)' van den tweeden graad en dus een kromme /' van den derden

graad met O^ lol dubltelpuul en de raaklijuen uit O^ aan r', d.w.z.

de isolrojie lijnen dooi- (>^ lol diiblielpuntsraaklijueu. Deze Uromme,

voorgesteld in tiy,. 4, r;uikt de zijden van driehoek A^A,A^ in de

middens aan en licefi de oneindig ver verwijderde punten der zijden

tot buig{)uuten ; de l)uigasvmptoten loopen op afstanden van vier

negende deelen der honkte evenwijdig aan de zijden. In normale

arstandscoiu'diuatcri nii't bctrcUUiufi tol driclidek J.^.1,,1, is haai'

viMxelijkiug

-•'•,' ('•. + '\) - -'•/ = •'•,'••.•^•4
.
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Fia;. i

terwijl haar PLÜCKF.R'sche getallen zijn

// = 3 , d=l , k = Q ,

yn = i , t= O , 6 = 3.

Zooals bekend is, verstaat men onder de drie kenmerkende getallen

eener enkelvondig oneindige reeks van oppervlakken de getallen

fj, r, Q, die achtereenvolgens aanwijzen hoeveel oppei'viakken der

reeks door een willekeurig gegeven punt gaan, een willekeurig

gegeven lijn aanraken, een willekeurig gegeven vlak aanraken. Als

volgt blijkt nu, dat deze getallen in ons geval 3, 6, 3 zijn.

Alle 0|)pervlakken van het net ^V^, met de acht basis|)unten Oj,

die bovendien door een willekeurig gekozen negende punt O, gaan,

vormen een bundel met O tot gemeenschappelijk middelpunt en

OX, Oy, OZ tot gemeenschappelijke assen. Elk oppervlak van dien

bundel, dat een der acht basisvlakken «, aanraakt, raakt deze alle

aan en behoort dus tot de reeks. Wijl een bundel kwadratische

oppervlakken drie oppervlakken bevat, die een gegeven vlak aan-

raken, is fj
^ 3.

Alle o|)perv lakken van iiel net ^V, met do acht basisvlakken a,,

die bovendien een willekeurig gekozen negonile \lak «„ aanraken,

vormen een schaar met (> tot gemeenschappelijk niiddelpinit en

OX, (JY, OZ tot gemeonscliap|)elijke assen. Elk oppervlak dier

schaar, dat door een der acht basi.spunten Oi gaat, bevat deze alle
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en behoort dus tot de reeks. Dus is p = 3, wijl drie oppervlakken

eener gegeven schaar door een gegeven punt gaan.

Het aantal oppervlakken der reeks, die een in het vlak A,A,A^
willekeurig gegeven lijn aanraken is drie, omdat deze lijn de meet-

kundige plaats der raakpunten (fig. 4) in drie punten snijdt. Omdat

de lijn in een gemeenschappelijk raakvlak aangenomen is, telt elk

dier drie gevallen echter dubbel ; dus is i' =: 6, zooals onmiddellijk

stelkundig wordt bevestigd.

De bedoelde reeks van kwadratische oppervlakken is derhalve een

reeks (3, 6, 3).

Men verkrijgt trouwens ook een reeks met acht gemeenschappelijke

punten en acht gemeenschappelijke raakvlakken, die dezelfde ken-

merkende getallen (3, 6, 3) bezit, als men van een gemeenschappelijk

poolviervlak, een punt en een itiet door dit i)unt gaand raak\lak

uitgaat.

7. Met betrekking tot ons oorspronkelijk vraagstuk hebben we

nu nog twee punten te bespreken. Vooreerst willen we aajiwijzen,

hoe het geval, waa,rbij (/ in vier kwadratisclie regelvlakken uiteen-

valt, zich gemakkelijk laat verwezenlijken ; ten tweede moet worden

aangetoond, dat alle viertallen \an overeenkomstige stralen hyper-

büloïdische ligging hebi)en, zoodra dil met \ier dier \iertallen het

geval is.

Als het eigeidijkc doel der meetkundige plaats O" een regelschaar

O" is, zijn de transversalenparen der viertallen overeenkomstige stralen

de in een kwadratische involutie gerang.schikle paren beschrijvende

lijnen van deze regelschaar. Woixlt zulk een kwadratische involutie

van siraleiiparen gesneden door een willekeurig gelegen vlak, dan

ontstaat er een Uwadralische involulic \an puntcnparen op een kegel-

snee, die zooals men weet gekenmerkt is door de eigenschap, dat de

verbindingslijnen der elkaar tot een paar aanvullende punten door

een zelfde punl gaan. Ter verwezenlijking van het bovenbedoelde

()nll)iiidingsgeval der meetkundige plaats O" gaan we dus uil van

een willekeurige regelschaar (P, waarvan we ons de besclnijv eude

lijnen op ecu bepaalde wijs involutorisch gepaard dcukiMi, en \aii

vier willekeurige vlakken ft,, c^, ff,, f,,. Worden dan de in die \ lakken

met de kwadratische piintcninvdlMtic \an doorsnee perspectivisch

liggende stralenbundels ais de |)rojectief verwante straleid)Mn(lels van

hel vnuigstuk aangenomen, zoo is het aangenomen oppervlak ()''

klaarblijkelijk lul hoofdbestanddeel van het overeenkomstige opper-

vlak (f en iiKPcl dil tbis ook werkelijk door drie aiidci'e regelvlakken

(/' t(il een (ip|»ervlak van den achlsleu graad wdideii aangevuld.
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Ter bevestiging- Iiiervan laten \vo op ilezc nieetknndige beselionwing

een analytische lieliandciing volgen.

We denken ons de eigenlijke nicelkiuidige plaats (P door middel

van de vergelijkingen

P + ^'1

r + /-

in haar beschiijxeiide lijnen ontbonden en nemen aan, dal <le bij

;i ^ O en bij />. = x behoorende beschrijvende lijnen de dubbelstnilen

der kwadratische involntie op 0^ voorstellen en in deze involiitie

derhalve de stralen met dezelfde \olstrekte waarde van X bij elkaar

behooren. Daarbij zijn ji, q, r, s algemeene eerstemachtsvornien in

X, y, :, beantwoordende aan de f'orninle

"!•'' + "al' + "S^ + "i i" = 7N 7' '•' ")'

terwijl de drie coihdinaatvlakken x ^ O, y = O, c = O en het vlak

in het oneindige dienst zullen doen als de vlakken «,,«,, «.,,«^ der

te zoeken straleidnnidels. De opsporing dezer stralenbiindels wordt

vereenvoudigd door de minoren van den determinant

L =

/':

naar de elementen /), , q; , i'i , .v; door P,- , Q; , Ri , Si voor te

stellen.

Voeren we de verlangde berekening met betrekking tot het vlak

X = O uit, dan is er aanleiding de vei'gelijkingen

iP. + ^-'h) y 4- {/'. + H.) -- + P. + ^-Z, = O

(»•, + ^^.) ." + i>\ + -'-») - + '. + ^-^ = O

die samen het l)ij P. behooi'ende punt der kegelsnee van doorsnee

bepalen, kortheidshalve door

(r +;.), =0 i

voor te stellen. Dan is

(z' + ^'y), + M('' + ^'), = (1)

een willekeurige lijn door het punt >. en
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r^— ^.% , r,-Xi<^
,

''4— ^s.,

de voorwaarde, die uitdrukt, dat deze lijn (1) door liet punt P. tevens

het punt — ^ bevat en dus de met de paranieterwaarde X overeen-

komende straal is van den gezochten stralenbundel. Als hiervoor

kortheidshalve
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i Q. Pr + 'S. /> + k- (P, ,/, + /?, .,) = o

ir ... Q, p,i + 5, ., -^ k{i\q, 1 A', ,s,) = o
/ . . . (2)

III .. . Q, ;k + 5, ,-, + ;t (P, q, + R, «,) — o '

/r . . . Q. /'„ + "-^^ '•„ + k (F, q, -f- /?, .„) ^ o

Voor welke waarden van k Iiebben deze vier stralen liyperbolo-

idiselie ligging? Hiertoe is noodig en voldoende, dat de oneindig ver

verwijderde pnnten van /, II, UI op een rechte liggen. Dns vindt

men voor /• de derdemaehtsvergelijking

o
. <iW'»+-S'i'-»+^- Pi93+«i--s, -rQ,/).,+S, ,„+/.: P^,|.^K,s.i^\

Werkelijk liebben er zich hier dns drie regelscharen van het

opperxiak O afgesplitst.

8. Eindelijk hebben we nn nog aan te toonen, dat alle viertallen

overeenkomstige stralen hvperboloïdisch liggen, als vier viertallen

dit doen. Dit bewijs knoopen we \ast aan het meest algemeene

geval van vier willekenrige vlakken «j, a^, «,, «^ en vier willekenrige

punten O,, O.^, 0^, O, in deze. Is A, J, A^ dan het nu niet meer

gelijkzijdige zijvlak, dan teekenen de projectieve stralenbundels

{h)^{h)>{K^ "^'P
de zijden A^A^, A^A„ A^A^ de projectieve pnnt-

reeksen {C\), (Z),), {B^) af, die voor X- =: 4 vier drietallen van punten

op een zelfde rechte bezitten. In dat geval hebben de kegelsneden,

die door de \erbindingslijnen C,/), en D,B^ worden omhuld, \ijf

gemeenschappelijke raaklijnen, n.1. A.^A^ en de vier lijnen, die

overeenkomstige puntendrietallen dragen ; dan vallen die kegelsneden

samen en voert dus de onderstelling van \ier zulke drietallen tot

het geval, dat er oneindig veel zulke drietallen zijn. Maar dan ligt

er in elk der vier \lakken u^, a„, «,, «^ een gemeenschap[)elijke

transversaal van elk overeenkomstig viertal, enz.

We eindigen nu met aan te toonen, dat men ter bepaling van

vier projectief \eruante stralenbunilels met louter hyperboloïdische

viertallen de vier vlakken «,, «,, «3, «^ en de vier toppen ü^, 0^, 0^, O,

in deze willekeurig aannemen kan door te laten zien, dat aan een

willekeurig in «j door O^ getrokken straal l, slechts een enkel drietal

van stralen I.^, /,, /^ der overige bundels beantwoordt, die mot /, \ier

elkaar kruisende lijnen met hyperboloïdische ligging xormen.

Stellen {i, v, q achtereenvolgens de voorwaarden voor, dat oen

kwadratisch oppervlak een punt bevat, een lijn aanraakt, oen \lak

aanraakt, dan geeft
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i r„ \2v' - 3i- (f, + <>) + r(3ft^ + 2,,o + Qq') - 2(,x' + o'))

4

volgens HuKwiTZ het aantal oppervlakken door een willekeurige lijn

aan, die aan de zesvondige voorwaarde V^ voldoen {Math. Ann.,

deel 10, blz. 354). Dus is hel aantal kwadratische oppervlakken

door /,, die de punten (\, 0„, <>, bevatten en de vlakken «j, «,, «i

aanraken, voorgesteld door

- (i'q' \2v' - 3r= (ft + p) + r (3;^' + 2ft<> + 'd'/) (ft

wat zich in verband niet de wet dei' dualiteit herleidt tot

- ii'q' \v' — 3nv' + Sii'v + iivi» — 2fi«j.

Uit de bekende resultaten (H. Schübert, ,,Kalkül der abzühlenden

Geometrie," Leipzig, Teubner, 1879)

H'v'q' = 104, ft^D^^»' = 68, (i'vq' = 42, ix'vq' = 34, ft»^" = 17

FiK. 5
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vindt men, dat er vijf kwadratisc-be oppervlakken zijn, die aan de

gestelde voorwaarden voldaan.

Nu is echter gemakkelijk in te zien, dat slechts een dier vijf

oplossingen vier elkaar kruisende lijnen /..^j.^.^^ met hyperboloï-

dische ligging oplevert. We vinden namelijk vier voor ons doel

onbruikbare oplossingen (tig. 5), als we /,, /,, /, zoo bepalen, dat ze alle

drie de gegeven lijn /j snijden, of als we na een dezer drie lijnen zoo

aangenomen te hebben de beide anderen zoo kiezen, dat ze beide

deze nieuwe lijn snijden. Dus is er slechts een oplossing, waarbij

de vier lijnen U, 1^,1^,1, elkaar kruisen.

Uit bovenstaande beschouwing, die gemakkelijk analytisch beves-

tigd wordt, volgt nu, dat de onderstelling van vier willekeurig gegeven

vlakken «,- en vier willekeurig gegeven toppen (fi het geval van

vier projectieve stralenbundels met louter hyperboloïdische viertallen

dermate belieerscht, dat het projectieve \erband door de voorwaarde

der hyperboloïdische ligging wordt vastgesteld. Wat nu weer insluit,

dat het ge\al van drie viertallen met hyperboloïdische ligging, boxen

uitvoerig behandeld, niet intreden kan, als de vlakken «; en de

punten Oi willekeurig gekozen zijn. Want deze drie viertallen moeten

ook optreden als men wil, dat alle viertallen hyperboloïdische ligging

zullen hebben en zij bepalen de projectieve verwantschap ondubbel-

zinnig, d. w. z. drie hyperboloïdische \'iertallen voeren hier tot louter

hyperboloïdische viertallen.

Om niet te uitvoerig te worden laten we het onderzoek van de

minder merkwaardige reeks van kwadratische oppervlakken, die

aan dit algemeenste geval van vier stralenbundels met louter hyper-

boloïdische viertallen beantwoordt, achterwege.

Anatomie. — De Heer Bolk doet eene niededeeling over : „De

betrekhinij tusschen de tandfornmJen der platyrrhine en katar-

rhine Primaten."

Onder de anatomische kenmerken, waardoor de Primaten der

Nieuwe Wereld — de platyrrhine apen — zich van die der Oude
Wereld — de katarrhine apen en den mensch — onderscheiden,

neemt de samenstelling van het gebit een eerste plaats in. De eerst-

genoemden toch zijn gekenmerkt, doordat zij zoowel in boven- als

onderkaak een melkmolaar met den, dezen vervangendon itremolaar

meer bezitten dan de laatstgenoemden. In vereenvoudigde schrijf-

wijze is dus het gebit der katarrhine Primaten door de volgende

formule weer te geven

:
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2 I. 1 C. 2 P.

2 i. \ c. 2 m. 3 M.

2 i. \ c. 2 OT. 3 M.

2 1. l C. 2 P.

waarbij de tanden van het permanente gebit met hoofdletter zijn

geschreven.

Voor de meerderheiti der plalyrrhine Primaten geldt de volgende

formule

:

2 7. 1 C. 3 P.

2 i. 1 c. 3 in. 3 M.

2 i. 1 c. 3 m. 3 M.

2 i. 1 C. 3 P.

Deze laatste formule is alleen toepasselijk voor de familie der

Cebidae, terwijl de Hapalidae van deze verschillen doordat zij een

kies minder tellen, waardoor de formule voor hun gebit de volgende

wordt :

2 I. \ C. 3 F.

2 i. 1 c. 3 7)1. 2 M.

2 i. 1 c. 3 m. 2 M.

2 I. 1 C. 3 P.

Het verschil echter in het gebit tusschen Cebidae en Hapalidae is

voorloopig voor ons van minder belang, de beteekenis daarvan zal

eerst later worden aangetoond. In de eerste plaats zij de aandacht

gevestigd op het principieele verschil tusschen alle platyrrhine Pri-

maten eenerzijds en alle katarrhine anderzijds, n.1. het voorkomen

van slechts tivee mclkinolaren en premolaren bij deze, van drie

melkmolaren en premolaren bij gene.

Het is wel niet twijfelachtig, dat het gebit der katarrhine apen

en van den mensch afgeleid moet worden van een dat samengesteld

was als liet gebit dor thans levende Platyrrhinen met drie molaren,

in vergelijking iiii'l hel gcbil \aii dc/.e kan uien dus het gebit

der katarrhine Primaten als gereduceerd beschouwen, het tota<il

aantal tanden is l)ij de eersten grooter dan bij de laatsten. Op
welke wijze is nu deze reductie van het gebit tot stand gekomen,

is een vraag, die reeds meeruuilen gtisteld en verschillend beant-

woord is. Een voor de hand liggende (t|i\alliiig is /.vkw wel deze,

dat een melkmolaar nid y.ijn xcrvangland, de premolaar, is verloren

gegaan. Miiai' de liiic\cclsic in de rij is dan verdwenen ? Deze

vratig wordt verschillend beaniwdord. 'rciwijl de anthropologen in

'l algemeen meer de meeiung zijn toegedaan, dat de laatste melk-
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niolaar eii premolaar zouden zijn uitgeschakeld, huldigen zooiogen,

palaeontologen en anatomen de opvatting, dat hel de eerste zouden

zijn geweest, dus die welke onmiddellijk op den hoektand volgen.

Beide zienswijzen hebben dus gemeen, dat zij een melkmolaar met

zijn vei'vangtand uit de kontinuïteit van de tandrij uitschakelen. Op

grond hiervan kan men beide theoriën als de excalatiethem-iën onder-

scheiden. Ik kan mij met geen dezer beide opvattingen vereenigen,

naar 't mij toeschijnt is de reductie oj) andere wijze tot stand geko-

men, doch dit kan eerst nader toegelicht worden, wanneer ik zal

hebben nagegatin wat vó(')r en wat tegen elk der genoemde theorieën

pleit.

De anthropologen zoeken hun bewijsmateriaal, of juister misschien

de argumenteering voor hun stelling in bij den mensch voorko-

mende variaties in liet gebit. In den laatsten tijd heeft o. a. weer

DucKWORTH de aandacht gevestigd op het feit, dat zoo dikwijls

tusschen den laatsten voorkies en den eersten kies voornamelijk iu

de bovenkaak rudimenten van een tand verschijjien, meer of minder

ontwikkeld, en wat vooral van beteekenis is, zeer dikwijls aan beide

zijden gelijktijdig optredend. Deze rudimenten zijn kegelvormige

tandspitsen, nu eens enkelvoudig öf aan den buccalen of aan den

lingualen rand van den processus alveolaris te voorschijn komend,

dan weer dubbel aan elk der beide randen gelijktijdig. En Duckworth

aarzelt niet deze rudimenten als de weer zichtbaar geworden sporen

van den uitgeschakelden 3'^" preraolaar te beschouwen : "on the

wliole we think that it is most reasonable to adopt the view that

the^' are aborted third premolars, which constitute a hunian type

of dentition similar to that of the New World Apes" '). Uit het

onderzoek van Dlckworth verdient nog het volgende vermelding.

Vooreerst dat het \oorkomen van deze rudimenten van een 3*=" pre-

molaar bij de verschillende rassen zoo uitermate verschillend is : bij

300 oud Egyptische schedels vond hij geen enkel geval, daarentegen

bij een dertigtal schedels van x-Vustraliërs vond hij deze rudimenten

7 maal. Het gebit van de inboorlingen van Nieuw-Brittannie \ertoont

deze anomalie uitermate dikwijls. Ten opzichte van het gebit der

Anthropoïden vermeldt Dickworth, dat bij 7 Gorillaschedels onder

13 die hij onderzocht de bewuste rudimenten aanwezig waren, terwijl

hij ze daarentegen noch bij Hvlobates noch bij Orang of Chimpanse

een enkele ma^xl vond.

De argumenteering van hen, die meenen dat de eerste op den

hoektand volgende melkmolaar en jiremolaar zou zijn uitgevallen bij

1) W. H. L. DucKWOKTH. Studies in Aulhiopülugy. Caiiibridge 190i. p. "22.

51*



( 754)

den overgang van den platyrrhinen lot den katarrhinen vorm is van

geheel anderen aard. Het is een algemeen als juist erkend feit, dat

oorspronkelijk liet aantal premolaren bij de primitieve Primaten niet

drie doch vier bedroeg, zoodat ook reeds de platyrrhinen met hun

drietal premolaren en melkmolaren een gereduceerd gebit bezitten,

en inderdaad vindt men in de reeds tamelijk vormenrijke groep der

primitieve Primaten, die Osborn onder de algemeene benaming -f-

Mesodonta samenvat, vormen waarbij zoowel in onder- als boven-

kaak nog vier premolaren voorkomen (-|- H^opsodus). Volgens de

onderzoekingen \an Leche is nu het aantal van vier premolaren

tot drie verminderd, doordat de onmiddellijk achter den hoektand

volgende premolaar — dus de eerste of voorste in de rij — is

verloren gegaan. Als het meest overtuigend voor deze zienswijze

van Leche kan het gebit van + Microchoerus gelden waar in de

bovenkaak slechts drie premolaren voorkomen, en in de onderkaak

nog wel vier, maar van deze is de eerste in de rij tot een functie-

loos rudiment gereduceerd. Waar het nu vrij wel bewezen is, dat

de reductie van vier tot drie jjremolaren bij de primitieve Primaten

tot stand kwam door het verdwijnen van den onmiddellijk achter

den hoektand volgenden premolaar, waar wij voorts weten, dat ook

bij andere diergroepen op deze plaats reductie van tanden kan plaats

grijpen, daar is het alleszins begrijpelijk, dat men nu de verdere

reductie van drie tot twee premolaren op dezelfde plaats localiseert.

Het verschil tusschen de beide toegelichte meeningen is gemakke-

lijk kenbaar te maken, door de complete tandformuie der primitieve

Primaten en die der thans levenden op rationeele wijze te schrijven.

Voor de primitieve Primaten krijgt men dan de volgende formule

waarin met het vermoedelijk oorspronkelijke aantal Incisivi geen

i'ekening gehouden is

:

ƒ. 1. 2. C. 1. /'. 1. 2. 3. 4.

i. 1. 2. c. 1. m. 1. 2. 3. 4. M. 1. 2. 3.

i. 1. 2. c 1. m. 1. 2. 3. 4. M. 1. 2. 3.

/. 1. 2. C. 1. P. 1. 2. 3. 4.

Voor de l'hiljrrhiucs (('ebidae) wordt dan de formule:

1. 1. 2. C. 1. P. 0. 2. 3. 4.

i. l. 2. C. 1. m. 0. 2. 3. 4. M. 1. 2. 3.

i. 1. 2. c. 1. m. 0. 2. 3. 4. M. 1. 2. 3.

/. 1. 2. C. 1. /'. 0. 2. 3. 1.

Volgens (Ie mecuiug van anlluopulogeu wordt deze formule dan

voor de kataiTJiiiic Primaten ;
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I. 1. 2. C. 1. /'. 0. 2. o. 0.

i. 1. 2. c. 1. »«. 0. 2. 3. 0. M. 1. 2. 3.

i. 1. 2. c. 1. m. 0. 2. 3. 0. M. 1. 2. 3.

ƒ. 1. 2 r. 1. P. 0. 2. 3. 0.

de melkmolareii en preniulareii van den nienseli zouden dus de

oorspronkelijk 2<^ en 3" zijn.

Volgens de in de tweede plaats genoemde theorie wordt de formule:

I. 1. 2. C. 1. P. 0. 0. 3. 4.

i. 1. 2. c. 1. m. 0. 0. 3. 4. M. 1. 2. 3.

i. 1. 2. c. 1. »». 0. 0. 3. 4. M. 1. 2. 3.

I. 1. 2, r. 1. P. 0. 0. 3. 4.

zoodat bij den mensch nog zouden bestaan de oorspronkelijke 3« en

4*= melkmolaar en premolaar.

De laatstgenoemde zienswijze leek ook mij aan\ankelijk het aan-

nemelijkst. Er pleit toch zeker voor, dat in een phjlogenetiscli ouder

stadium bereids de eerste melkmolaar en zijn vervangtand was ver-

loren gegaan, en wanneer men nu deze door den tweeden laat volgen

dan localiseert men het reductieproces en brengt er meer continuïteit

in. Boxendien tegen de meening der anthropologen, dat de vierde

melkmolaar en premolaar bij den mensch zouden zijn verloren gegaan

is nog het volgende in 't midden te brengen. Met recht kan men ver-

onderstellen dat alleen die tanden zullen kunnen reduceeren, die bij het

mechanisme van het gebit de geringste functie vervullen. En dit geldt

nu toch niét voor den achtersten melkmolaar en premolaar. Integendeel.

Bij de Platyrrliinen ziet men, dat juist die achterste melkmolaar niet

alleen niet in ontwikkeling achterblijft bij de overigen, doch zelfs het

krachtigst \?a\ de drie functionoerende ontwikkeld is. Bij die vormen

dus, waar men met eenig recht althans eenige aanwijzing omtrent

eene reductie van dezen tand zou kunnen veronderstellen, vindt men

integendeel een progressieve ontwikkeling. Men kan geen enkelen

grond aanvoeren, waarom hier midden in de tandrij plotseling een

tand zou verloren gaan, en er een discontinuïteit van het gebit zou

ontstaan, waardoor de functie aanmerkelijk lijden zou, men kan geen

enkele aanwijzing vinden, noch in de ontogenese, noch aan het vol-

wassen gebit, in den vorm van een diasteem, dat hier werkelijk een

tand verloren ging, en zoo komt mij dan ook de eerstgegeven ver-

klaringswijze : dat de laa,tste melkmola;\r met zijn vervangtand zou

zijn verloren gegaan niet waarschijnlijk voor.

Doch ook de theorie, dat bij den overgang van het platyi-rhine tot

het katarrhine type de onmiddellijk achter den hoektand volgenden

melkmolaar met den bijbchoorenden premolaar zon zijn uitgeschakeld
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kan mij niet bevredigen. De liieri)oven gegeven argnnienteeiing daar\'an

is toch altijd slechts eene per analogiam, zonder dat eenig morpho-

logisch bewijs voor zulk een rednotie kan worden aangevoerd. Ver-

gelijkt men de gebitten der Pla(\ rrlujien in het bijzonder met betrek-

king tot den ontwikkelingsgraad van den eersten j)reniolaar dan vindt

men niets wat op eene reductie van dezen tand althans bij de thans

le\ende vormen wijst, integendeel, dikwijls is de eerste premolaar

zelfs krachtiger dan de tweede (Cebus, Chrysothrix, Mycetes, Hapale).

Voorts kan men bij de Ontogenese van het gebit van den niensch

geen enkel verschijnsel waarnemen, dat er op wijst dat achter den

hoektand oen tand zou zijn \orloren gegaan, de tandknoppen volgen

elkander in de v'olgorde \aii hun ontstaan en in hun plaatsing zeer

regelmatig op. Bovendien, was het juist, dat onmiddellijk achter den

hoektand een melkmolaar en een premolaar verloren ging, dan blijft

toch altijd nog het merkwaardige feit onverklaard, dat zoo dikwijls

tusschen den eersten molaar en den laatsten premolaar een rudimen-

taire tand te voorschijn komt.

Ik kan mij dus met geen der beide tol nu toe geldende zienswijzen

omtrent de differentiatie van het Primatengebit vereenigen, doch bén

van meening, dat deze op een geheel andere wijze is tot stand gekomen.

Kortelijks omschreven is mijne zienswijze daaromtrent de \'olgendc

:

het gebit der katarrhine Primaten is ontstaan uit dat der platyrrhinen

doordat de laatste of derde molaar van deze is verdwenen, e\-eneens

de laatste of derde i)rcui()laar. terwijl de derde melkmolaar zijn

karakter van tijdclijken tand heeft verloren en geworden is tot

blij venden land.

Deze zienswijze wordt door de beide volgende formules toegelicht.

Wanneer men afziet van het oorspronkelijk aantal van vier mclk-

nuilaren en premoiaren, en de elementen van het |tlat_vrrliine gebit

naar hun thans voorkomend aantal nummert, dan kan dit gei)it

voluens de Noigêudc t'oruiide worden geschrt>\'en :

/,. /.^. e. I\. /\. I\.

/,. /.,. e. 111,. III „. ;//,. .1/,. .IA,. .1/,.

ij. i,. c. m,. OT,. m,. vl/,. M.J. Af,.

/",. /,. C. I\ l\. I\.

liet katarrliinc ,n'el)it i-; nu hieruit ontstaan, doonhil /'., en .1/,, in

ho\('u- en onderkaak wegvallen, terwijl /;/, in luMdc kaken wordt

tot .1/,, waardoor nu van zelve de J/, di'i- 1'latvrrliiuen wordt lot

.1/, der kalarrhincn, de .1/., dei' i'crsigcnorniilc tol .1/, bij de laatsl-

gf-noemde. Was hij lilijven lnvlaiin dan /,ou dus de .1/, der l'latvr-

rhiucn j/cwordfu ziju lol .1/, liij de Katarrliinen. l']en en ander is
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in (Je volgende formnie \veerf;e,iiv\cu. Uiuuiii de gereduceerde tanden

tusïjohen liaaUjes zijn geplaatst.

ƒ,. /,. C. 1\. l\. \l\\.

i,. /,. c. m,. m^. M,. M,. M, [J/J.

ij. (j. c. m,. 7n,. J/j. il/,. J/,. [Af,].

/, ƒ,. C. F,. P,. [F,].

De ditferentiatie van liet priniatengehit is dus m. i. gecompliceerder

dan volgens de beide voorgenoemde excalatietlieoriën het geval zou

zijn geweest. Men kan in dit ontwiklcelingsproces twee verschijnselen

onderscheiden Ji.1. progi'essieve ontwikkeling van een der elementen

:

m, n.1. verliest zijn karakter van tijdelijk element en wordt persistent,

en het tweede verschijnsel is de reductie van twee andere elementen,

üeze beide elementen staan aan het achtereinde van elk dei' beide

tandseriën, P, aan het eind van de serie der vervangtanden, J/, aan

het eind van de serie der tanden van de eerste generatie. In tegen-

stelling tot de beide genoemde excalatie-hypothesen zou ik dus de

door mij verdedigde kunnen onderscheiden als de hypothese der

terminale reductie. Ik zal trachten de juistheid dezer zienswijze aan

te toonen.

Wanneer ik m, der Piatyrrliinen Iaat worden tot blijvenden tand,

dus tot J/, der katarrhinen, dan wordt hiermede geen nieuw be-

ginsel in de odontologie ingevoerd. Het is ons toch van andere dier-

groepen bekend, dat melktanden tot blijvende tanden kunnen worden.

Ik herinner daartoe aan de Marsupialiers, waar, behoudens eenige

uitzonderingen, het geheele melkgebit op eeji enkelen tand na tot

blijvend gebit is geworden. Voorts aan Erinacaeus, waar volgen.*^

Lechk's onderzoekingen het zoogenaamde persisteerende gebit ten

deele bestaat uit melktanden, ten deele uit vervangtaruien. Mijn op-

vatting is dus Jiiet anders dan een nieuw voorbeeld van de ook

elders geconstateerde tendenz van een diphyodont gebit om in het

monophyodonte over te gaan. Tegen het beginsel als zoodanig kan

dus geen bezwaar bestaan.

Als eerste argument voor de juistheid niijuei- zienswijze voer ik

aan de morphologie der nielkniolaren bij de piatyrrliinen. Ik was in

de gelegenheid om deze te bestudeeren bij Hapale, l'liiysotluix,

Cebus, Mycetes en Ateles. Zonder in details al' te dalen, zij hier

slechts vermeld, dat w, der Piatyrrliinen èn in de samenstelling van

zijn kroon èn in het aantal zijner wortels zeer veel verschilt van

iii^ of m, en zeer veel overeenkomt met J/j dezer apen.

Van veel gewicht daarbij is, dat ///, functioneel een liooger ont-

wikkelde tand is dan zijn vervangtaiid J',, dat wil dus zeggen, dat

op het oogenblik dat in.^ iloor 7', wordt vervangen, het gebit tot
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zekeren graad functioneel minderwaardig wordt. Wanneer dns ?n,

persistent wordt, dan beteekent dit een winst voor het mechanisme

van het gebit. Dit gekit niet voor in^ en m^ de plaats \er\anger.s

van deze, P^ en P, zijn functioneel hooger ontwikkeld.

Een tweede motief is ontleend aan de ontwikkeling \an het

gebit der katarrhine Primaten, in 't bijzonder dat van den meiisch.

Volgens mijne opvatting is dns onze eerste kies in een betrekkelijk

jong stadium van meikkies tot lilijvende kies geworden, bij de Platyr-

rliinen belioort hij nog tot de melktanden. Ligt hierin misschien niet

de A'erklaring van het feit, dat onze kies nog doorl)reekt in aansluiting

aan de tanden van het melkgebit en nog voordat de eerste wisseltand

verschijnt, terwijl eerst na een periode van eenige jaren de tweede kies

optreedt. Door dit vroege verschijnen van onzen eersten kies functi-

oneert deze inderdaad nog eenigen tijd tegelijk met het volledige melk-

gebit en in deze periode bezit dns volgens mijne opvatting het gebit

van den mensch inderdaad nog een samenstelling zooals in den eersten

levenslijd van de Platyrriiinen. Nog scherper echter dan door den tijd van

het doorbreken komt deze \erwantschap uit wanneer men den eersten

aanleg gedurende de ontogenese nader beschouwt. Ik ontleen aan het

bekende onderzoek van Röse ') daaromtrent het volgende. Tusschen

de 9^ en i2^ week der foetale ontwikkeling stulpen zich de papillen

van de melktanden in de tandlijst in, deze groeit nu onafgebroken

door naar achter, en in de 17'^ week der ontwikkeling reeds stulpt

zich de papil van den eersten kies in. Er is dus bij den mensch

niet de minste histogenetische discontinuïteit tusschen den aanleg der

melktanden en van den eersten kies. Eerst na verloop van een jaar,

dat is dus vier maanden na de geboorte gaat de tandlijst nu verder

naar achter groeien en eerst in de zesde maand na de geboorte

stulpt zich de papil voor den 2^'" kies in. Terwijl dus J/j bij den

mensch onmiddellijk na )j)., wordt aangelegd treedt na dezen aanleg

een pauze in yan ongeveer een jaar. Zoowel aan de morphologie

als a;in de ontogenic kan men dus aigmnenlen ontleenen voor de

stelling, dat m, der Platyrrhinen homolooff is met M^ der Katarrhinen.

Mijn hypothese echter omvat nog een ander element, n. I. de

reductie van /\ en JAj der Platyrrhinen.

Beschouwen wij eerst de i-educlie van J/,. Uit mijne hiervoor in

formule gegeven afleiding \an het katarrhine gebit, volgt, dal ik in

strijd kom met de vrij wel algemeen gehuldigde mcening, dal de

drie molaren der Katarrhinen homoloog zouden zijn met de drie

1) G. Röse, Uelvr die Entwicklung der Ziihne des Mensciiun. Arili. f. inikiüsk.

Anal. IJiid. XX.WIU.
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iiinlaioii der Plalvrrliinen. Mijns inziens (ooli is ^/^ der l'ialvrrliinen

lionidloog met JA, der Kalarrliinen, M, van gene met J/., van deze

en ontbreekt normaliter In liet gebit der Katarrliincn liet liomologon

\aii J/, der Platyrrliinen. Zon deze tand ook bij de laatstgenoemde

Primatengroep voorkomen, dan zon Iiij bij deze worden tot een M^.

Het is nn een feit van algemeene bekendheid, dat een min of meer

ontwikkelde vierde kies bij den menscli en onder de Aiithropoïden

vooral bij den Orang en Oorilia lang niet zeldzaam is. Bovendien

heeft ZucKERKANDi, ') aangetoond, dat het epithelialc i'ndiment van

een vierden kies bij den mensch bij de meerderheid der individnen

wordt aangelegd. Deze aaideg en het eventneel tot ontwikkeling

komen van een vierden kies, waren tot nn toe eenigszins moeilijk te

interpreteereii verschijnselen.

Wel was men geneigd om dien vierden kies Itij don mensch als een

atavistisch verschijnsel op te vatten en leidde men het gebit van den

mensch af van een hypothetischen stamvorm, bij welken het gebit vier

molaren bezat. Echter hier doet zich de moeilijkheid voor, dat men

onder de toch reeds talrijke iiekende primitieve Primaten nog nimmer

een vorm heeft aangetroffen met vier kiezen. Zuckerkandl releveert

ook deze moeilijkheid, waar hij er op wijst dat vier molaren alleen

voorkomen zonden bij de stamvormen der Carnivoren. Ook Selknka^)

die aan zijn rijk materiaal vond, dat bij Orang in 20 procent van de

gevallen een vierde kies voorkomt, voelt het genoemde bezwaar en inter-

pi'eteert dan ook de variatie op een andere wijze. Het zon niet zijn een

atavisme maar een progressief verschijnsel in dien zin, dat het gebit \an

Orang op weg is een vierden kies tot ontwikkeling te brengen. Het komt
mij voor, dat deze verldaring van Sei.enka niet jnist is. Was ons deze

variatie alleen bij Orang bekend, dan zouden geene direkte bezwaren

tegen deze hypothese aan te voeren zijn. Doch zulk een 4'^' molaar

komt, zooals zooeven gezegd in aanleg ook zeer dikwijls bij den

mensch voor. En nu is het toch niet twijfelachtig, dat het achter-

einde van het menschelijk gebit juist in een toestand van regressie

verkeert, de 3" kies is steeds min of meer gereduceerd, ja breekt,

volgens de onderzoekingen van dk Terka ") en anderen bij minstens

12 procent der recente Europeanen niet eens meer door. Waar het

nu vaststaat, dat ons gebit aan zijn achtereinde reduceert, kan men

ï) E. Zuckerkandl, Viorter Malil/.iiliii lioim Monsclieu. Sitzungslicr. der k. Akad.

d. Wiss. Wien Bnd. G.

-) E. Selenka. Mensclienaffcn. Rassen, Scliiidel und Bezahnung dos Orang Utan.

Wiesbaden 1898.

'^) M. DB Terra. Beltriige zu einci- Odonlogi-aphie dei- Menschenrassen. Züricli 1903,
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toch moeilijk den aanleg of het dourlnekeii xan een \ierdcn kies als

een progressief verschijnsel interpretceren.

De door mij gestelde hypothese brengt- een eenvoudige oplossing

der moeilijkheid. De vierde kies van den mensch en der Anthrojioïden

is inderdaad een atavisme, maar grijpt niet terug tot op een ons

onbekenden ver afliggenden stamvorm, doch gaat niet verder dan tot

in 't jongste verleden van de ontwikkelingsgeschiedenis van ons gebit

het is het homologon van M^ der Platyrrhinen. En zoo beschouwd,

kan ons dan ook het betrekkelijk veelvuldig \oorkomen ervan niet

meer verwonderen.

Er zijn echter meer direkte bewijzen aan te voeren ^oor de con-

clusie dat 3f, der Platvrrliinen gereduceerd zou zijn. Onderzoekt

men toch het gebit bij verschillende vertegenwoordigers dezer groep,

dan is het onmiskenbaar dat il/j in ontwikkeling reeds ver bij M^

en il/i achter blijft.

Niet alle Platyrrhinen verhouden zich in dit opzicht gelijk, bij

sommige geslachten is het gebit sciiijnbaar zeer constant, bij andere

meer variabel. Een bijzonder gefixeerd gebit schijnt Chrysothri.x te

bezitten, althans ik kon bij de 130 schedeltjes van Clu-ysotlirix sciurea

die ik bezit, geen enkele afwijking aantreffen, evenmin bij üO schedels

van Cebus fatueilus, hoewel bij dit geslacht de J/, reeds zeer is

gereduceerd. Ateles daarentegen schijnt een gebit te bezitten rijker

aan variaties, en Bateson ') vermeldt drie gevallen, waarin de bij tiit

geslacht toch reeds gereduceerde JA, geiieel ontbrak. De genoemde

schrijver wijst er dan ook op, dat in deze gevallen Ateles een gebit-

formule bezat, die voor de tweede familie der Platyrrhinen — de

llapalidae — typisch is. En in aansluiting iiiei'aan kan ik nu het

gebit dei- IIa|)alidac iii "t bchl luijner hypotliese beschouwen. Deze

hypoliicse stelt, dut J/„ der 1'ialyn'iiineu bij üon overgang tot liet

katarrhine type verloren ging, <lal /», wordl tol ,1/, en /', niet

meer doorbreekt. Waar men nii bij de Cebidae niet zelden een reductie

van Mf vindt, nu en dan zelfs als individueele variatie een geheel

ontbreken, daar is .1/, l)ij de llapalidae reeds constant afwezig.

Bij deze Platyrrhinen is dus reeds één pliase van het omvormings-

proces doorloopen, de tweede phase de progressie van /», tot J/,

nog niet. Mijns inziens slaat dus het gebit {.hv llapalidae nii'l zijde-

lings als een afwijkende vorm naast dat der overige Platyrrhinen,

docii is te beschouwen als een lusscheiivorni, lu.ssclien iiel (xn-spron-

kelijke platyrrliine en liet dciinilievc katarrhine gebit.

Wij zien dus, dal cv inccrdrre xcischijusck'n plcilcii voor niijuc

Ij W. Uatksu.n. M;ilL'li;il.s lu|- llir Slilcl) ol Viiiialiiin. Ldildnii, IS'.M.



nicening, dat hel katarrhiiio gebit ontslaan is niet door een exoalatie

doch door een terminale rcdnctie, en ik moet nu nog even stilstaan

bij mijne bewering, dat, doordat m, geworden is tot J/,, de hierbij

oorspronkelijk behoorende vervangtand, dus/*,, niet meer doorbreekt.

Door deze veronderstelling komt nu toch de waarneming der

anthropologen tot haar recht, dat betrekkelijk dikwijls liij inenscli

en Gorilla tnsschen P„ en J/, een rudimentaire tand verschijnt.

Wanneer ƒ*, eerst in een betrekkelijk jong verleden der ontwikkeling

als normaal element van het gebit gesupprimeerd is geworden dan

ligt de veronderstelling voor de liand, dat ook deze tand evenals M,
der Platyrrhinen nog wel zal worden aangelegd. En het is mijne

meening, dat inderdaad de tandspitsen, die op de aangeduide plaats

nog zoo dikwijls voorkomen de sporen \an den \erloren geganen

P, zijn.

Er zouden nog wel eenige anomalien te noemen zijn in het geltit

van den raensch (\'ergroeiing van 31 ^ met een overtolligen tand,

uitstooting van J/, en vervanging door een nieuwen tand (zoo-

genaamde •i<' dentitie), die door mijne hypothese eene toelichting

zouden \inden. doch ik zal op deze plaats daarop niet ingaan.

Ik kom door mijne op\atting over de differentiatie van het gebit

der Primaten in strijd met een vrij wel algemeen heerschende nieening

over de morphologische beteekenis van den eersten molaar van het

Placentaliergebit. Algemeen toch beschouwt men dezen kies bij alle

Pkicentaliers als een volkomen homoloog element van het gebit. Zoo

zegt ÖCHLOSSF.R ') b. V. sprekend over den eersten kies bij den mensch

:

,,Niemand wird sicher die Homologie dieses Zahnes mit dem ersten

Jlolaren der übrigen Placentalier bestreiten diïrfen". Waar ik nu ,1/.

van den mensch met m, der Platyrrhinen homologiseer kom ik mei

deze meening in strijd. Wanneer men jui echter beproeft om de

motieven voor de bovengegeven generaliseering te vinden in de

literatuur, dan zoekt men die vergeefs. En het komt mij dan ook
voor, dat men hier met een morphologiseh dogma te doen heeft, dat

voor de vergelijkende anatomie van het gebit niet zonder ge^•aar is.

Want het ligt \oor de hand, dat zoodra men in de geheele rij der

Placentaliers één element \an het gebit in zijn morphologische beteekenis

lixeerf, dat dan noodzakelijk de homologiseerina- der andere elementen

zich aan dit aprioristisch l)eginsel moet aanpassen. En waar zoo iets,

tol zekere hoogte mogelijk is voor den hoektand, die zich door zijn

bijzonderen vorm scherp \an de andere landen onderscheidt, daar is

zoo iets voor een l)epaaldeii molaar, die geen specifieke niorpiiolo-

gische eigenschappen heef'l, geheel onmogelijk.

1) M. ScHLOSSER. DasMilcligebiss (lerSiiugeliere. Biol. Gcntralbl.iü, Biuj. lU, IjIz. !Sy.
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Ik kan deze mededeeling niet Iteslniten alvorens nog gewezen te

hebben op een verschijnsel, dat met het iiier voorgedragene gezichts-

pnnt in onmiddellijk verband staat. Wanneer men het gebit van

den menseli vergelijkt met die der overige katarrhine Primaten, dan

blijkt het, dat het pi-oces, waardoor het [katarrhine gebit uit het

platyrrliine tjpe ontstond, bij den mensch nog progressief is, en dat

het menschelijk gebit op Aveg is om zicli, van dat der o\'erige Katar-

rhinen te di fleren lieeren op dezelfde wijze, zooals deze zich eens

van de Platyrrhinen dilferentieerden. Ik zal dit in korte trekken

ti'achten aan te toonen. De nog actieve ditferentiatie van het men-

schelijk gebit blijkt nit \'erschillende feiten. Ten eerste wat betreft

de Premolaren. In vergelijking met alle andere katarrhine Prima-

ten zijn de premolaren bij den mensch aanzienlijk gereduceerd,

en daarbij de 2** premolaar meer dan de eerste. Terwijl toch bij

alle andere Katarrhinen de premolaren in de bovenkaak drie, in de

onderkaak twee wortels bezitten, hebben de premolaren bij den

mensch normaliter slechts een enkelen wortel. Dat deze door samen-

vloeiing uit meerdere is ontstaan bewijzen de groeven die er over

verloopen. Niet zonder beteekenis is het nu, dat de eerste premolaar

zijn oorspronkelijk meerwortelig karakter meestal vertoont door

meer of minder ver gaande splitsing van de punt van den wortel.

P^ bij den mensch is dus meer gereduceerd dan Pj. Vergelijkt men

verder de aan de premolaren tijdelijk voorafgaande melkmolaren,

dan constateert men, dat in de groep der katarrinnen de melkmolaren

zich progressief dilferentieeren, en voornamelijk is dit het geval met

den tweeden melkmolaar. Deze progressie betreft in het bijzonder

de kroon van de tanden, het aantal wortels is twee in de onder-

kaak, drie in de bovenkaak. Vestigen wij dus een oogenblik onze

aandacht uitsluitend op m^ met zijn vervangtand P.^ bij den mensch,

dan blijkt het, dat de eerste in progressie, de tweede in regressie

verkeert, en dat bij den mensch nu reeds ten opzichte van deze

twee tanden dezelfde verhouding l)estaat als bij iii^ en P, dcr'Pla-

tyrrhincn. Wanneer namelijk de mensch zijn m.^ uitstoot en door

P, vervangt, dan wordt zijn gebit daardoor plaatselijk functioneel

minderwaardig, in plaats toch van een tand met vijf of vier knob-

beltjes op de kroon en twee of drie wortels, treedt in de plaats een

(and met twee knol)belljcs op de kleinere kroon en slechts één wortel.

Wij zien dus, dat het Icrininale clement van de (andlijst dor (woede

generatie (/',) i)ij den mensch reduceert. Duidelijker nog is de (crnnnalo

reductie van de (andlijst der 1'= gencrade, afsludendc met j\t,, want

zooals reeds is opgemerkt, breekt onze M^ in ± 12 7o <^cr gevallen

niet eens meer door, en is, althans i)ij fle hooger ontwikkelde menschen-
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rassen, steeds acliterlijk in oiitwikkeiing. Het mensi-liclijk gel)it kenmerkt

zich dus onder de katarrhine Primaten door de volgende eigen-

aardigheden : de laatste kies is op weg " van reductie, de laatste

premolaar is op weg van reductie, de laatste melkniolaar is zeer

progressief ontwikkeld. Een trio van verschijnselen dus, die volkomen

homoloog zijn met die waardoor zich hel katarrhine gebit uit het

platyrrhine heeft ontwikkeld. Er ontbreekt nog slechts één phase

aan het proces, n.1. het persistent blijven van den laatsten melk-

molaar en het niet meer doorbreken van den laatsten premolaar.

En ook deze phase wordt individueel reeds nu en dan bereikt. Dit

blijkt o.a. uit hetgeen Magitot zegt: La persistance des grosses

molaires temporaires (/»J s'observe très-souvent, concurremment avec

l'absence congenitale ou l'atrophie des secondes prémolaires (PJ.

Nous en connaissons de nombreux exemples '). Brengt men de ge-

noemde verschijnselen met elkander in verband, dan valt de o\'er-

eenstemming met het vroegere ontwikkelingsproces van het primaten-

gebit, zooals ik mij dit voorstel, direkt in het oog, en men zou ge-

neigd zijn tot het uitspreken van de stelling : in het toekomstig gebit

van den mensch zal P, niet meer doorbreken, m^ persistent ge-

worden zijn en als M^ functioneeren, maar door gelijktijdige reductie

van iiy, zal het aantal molaren toch niet grooter zijn geworden

dan drie.

Uit deze mededeeling blijkt dus, dat de difterentieering van het

primatengebit in zijn geheel, van het door mij ingenomen standpunt,

ingewikkelder is dan tot nu toe verondersteld werd, maar het komt

mij voor, dat mijn grondbeginsel der terminale reductie met de

functie van het gebit beter in overeenstemming te brengen is, en

op een grooter aantal feiten steunt dan de hypothese der excalatie.

Wat, van algemeen standpunt beschouwd, mij ook nog toeschijnt

voor mijne zienswijze te pleiten, is het feit, dat bij de door mij

gegfi\en voorstelling de vervorming van het gebit heeft plaats ge-

grepen, zonder dat te eeniger tijd de continuïteit in de tandrijen is

gestoord geweest.

Physiologie. — De Heer Zwaakdemaker doet eene mededeeling

over : „De sterkte van zoo zicak mogelijke rejlej:prikkeh" volgens

proefnemingen van den Heer D. I. A. van Reekim.

Onderzocht werden chemische, thermische, mechanische en elcctri-

sche prikkels, die deels op de huid, deels op de gevoelszenuwen van

proefdieren inwerkten.

^) E. Magitot. Traite des Aiionialies ilu Systéme tlontaire. Paris 1S77. p. :2'2l.
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§ J. De chemische prikkels werden aangewend door indompeling

van den achterpoot van een winterkikvorsch in een schaaltje met

zwavelznuroplossing, varieerenil van Vi tot Vs2°/o — tot -— ). Het

spinale retlexstelsel was op de gehrnikelijke wijze aan den invloed

van het cerebrnm onttrokken. Telkens werd na de proef rnim met

water afgespoeld en liet experiment na een panzeering van 5 minuten

herhaald. Alleen een volledige reflex werd als positieve uitslag aan-

gemerkt, de zoogenaamde voorbereidende reflexen steeds verwaarloosd.

Nareflexenen afwischbewegingen werden alleen bij de sterkere con-

centraties gezien.

In het algemeen mag dan \!iy°/o zwaxelzuur-oplossing
[ ^ j

als

uiiiiimum-prikkel gelden, die nog reflexen tot stand brengt.

De reflextijd bedroeg bij indompeling van beide pooten gemiddeld

10 secunden, bij indompeling van één poot gemiddeld 22 secunden.

Nagegaan wei'd hoeveel zwavelzuur bij de beschre\en proefinrichting,

wanneer door '/, . °/„ zwavelzuur — iji 10 secunden een reflex

teweeg gebracht wordt, in de kikkerhnid verdwijnt, resp. door de

afscheidingsproducten wordt vastgelegd. Dit geschiedde door de indom-

pelingsvloeistof voor en na een proefreelcs \an 20 eidcelvoudige

i'eflexen met nati'onloog te litreeren (methylorange als ijidicator).

Dan blijkt gemiddeld '/j^ van de totale hoeveelheid gebezigd zwavel-

zuur gebonden te zijn geworden. Stellen wij de reactiewarmte van

2 aequivalenten natron en 1 aequivalent zwavelzuur op 31,4 groote

caloriën en veronderstellen wij, dat de binding van ons zwavelzuur

in den vorm dezer reactie verloopen is, daji bedraagt de reactiewarmte

van het chemisch proces, dat per enkelvondigen reflex berekend over

de gcheele ingedompelde huidoppervlakte moet liei)l)cn plaats gevon-

den, 1,37 gram-calorie. Het is duidelijk, dat slechts een klein deel-

• lezer veronderstelde reactie in of in de nabijheid der zenuwuileinden

kan hebben [jlaats gevonden en dat deze waarde van 1,37 gram-

calorie dus een grenswaarde moet zijn, beneden welke de reactie-

warmte, die den reflexpi-ikkel vertegenwoordigt, gelegen is. liet hier

gevonden bedrag kan het feitelijke bedrag van (Kmi relicxprikkcl z(>ei'

wel inillioenenmalen overlrell'en.

Door liepaling van hi't i'leciriscli geleidingsvcrnutgen der pi'ikke-

Icnde oplossing, voor en na iiel lol sland komen der rellexen, word

of»k nog onderzoclil of xoor hel xerdweiien zwavelzuur ook iels

anders in de indornpcKloeislof overgegaan is. Dil blijkt hel geval Ie

zijn, wuni de gebezigde vloeistofstroond)aan \crloonde een weerstand-
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toename, die geringer is dun die, welke uit de zwaveizimmfiiame

zou volgen.

§ 2. Als tliermisclie prikkel diende indompeling in koud of in

warm water. De gunstigste uilkomst werd verkregen bij een atdaleiid

temperatuurverscliil tusschen dier en water van 10° ('. en bij een

opklimmend temperatuur\'ers('liil \an 15 C Het door asbesth-om-

wikkeling geïsoleerde reservoir, \\ aarin de indompeling van den kik-

vorseli plaats vond, liield 50 ecni. in. Er werd éénmaal ingedompeld

en de retlex afgewacht. Daarbij kon worden vastgesteld, dat de

tempoi'atuur van het water bij de indompeling \an den poot van den

verwarmden kikvorscii gemiddeld 8 centigi'aden toenam en bij de

indompeling van den poot van een afgekoelden kikvorsch gemiddeld

22 oentigraden afnam. Enkele proeven gaven een retlex reeds voor

het zoover gekomen was. Een voldoend aantal reflexen, groot ge-

noeg om toevalligiieden uit te sluiten, gingen gepaard met een

ternperatuurverhooging van 7 oentigraden resp. tenipei'at uurafname

van 19 oentigraden. Bij deze laatste experimenten moet derhalve aan

den kikAorsohpoot een hoeveelheid warmte \an 3,5 gram-calorie zijn

onttrokken, resp. 9,5 gram-calorie zijn toegevoegd. Deze warmte

verdeelde zich gedurende een reflextijd van gemiddeld 77, sec.

resp. 9 sec. over het geheele ingedompelde gedeelte der huid. Slechts

een zeer klein gedeelte zal aan de zenuwniteinden ten goede zijn

gekomen en hetgeen als reflexprikkel optreedt zal zeer wel millioenen-

maal kleiner kunnen zijn dan de totale hoe\eelheid afgegeven of

opgenomen warmte. Bovenstaande waarden hebben weder slechts de

beteckenis van grenswaarden, beneden welke de warmte — resp.

koude-prikkel, die een reflexbeweging teweeg brengt, noodzakelijker

wijs gelegen moeten zijn.

§ 3. Voor liet opwekken van meohauisohe reflexprikkels werd
gebruik gemaakt, vooreerst van E. A. Schafer's vallende kwikdrup-

peltjes ^), vervolgens van een aan een varkenshaar bevestigd hars-

balletje, dat door een electrisch gedreven stemvork vaji 16 dubbele

trillingen in een opgedrongen t7^t'«6twe'(/m</ van vaste amplitude werd
gehouden. In beide gevallen werd zooveel mogelijk de laterale

zijde van den voet, waar zich de tastlicliaampjes bevinden, opgezocht.

De kwikdruppeltjes waren alle van dezelfde groolte (gemiddeld

100 mgrm). en werden ten getale van J (ot 15 opeenvolgend afdrup-

pelend ;iangewend. De valhoogte kon nauwkeurig vastgesteld worden

'; E. A. ScHAFER, Proc. Pliysiol. Soc. 26 Jaii. "UOl.
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en varieerde \an 1 tot 20 cm. Xan elke waarneming is de levende

kracht berekend, waarmede de druppel op de huid van het dier

neerkwam. Zij bleek om een reflex teweeg te brengen in minimo
686 ergs te moeten zijn, welk bedrag verkregen werd door 7 drup-

pels achtereenvolgens van een valhoogte van 1 cm. te doen neer-

komen. Eens gelukte het een reflex te verkrijgen door den val van

1 druppeltje van een hoogte \'an 7 cm., hetgeen dezelfde hoeveelheid

energie aanwijst, nu in een enkelen prikkel zonder eenige siimmatie

samengevat.

De zuinigste uitkomsten, wat levende kracht aangaat, die nog een

reflex te voorschijn roept, werden verkregen met een harsballetje van

7 milligram, dat trilde met een uitslag van 5 m.ra. Na een reflextijd

van gemiddeld 3 sec. kwam dan de reflexbeweging tot stand. De
hoeveeliieid energie, die op die wijze, al summeerende, aan de huid

is toege\'oegd, bedraagt 212 ergs.

De uitkomst van de mechanische prikkeling is quantitatief belang-

rijk lager, dan de vi'oeger vermelde chemische en calorische prikke-

ling. Zij voert tot een minimum, dat, hoewel op een omschreven

plekje samengebracht, toch nog steeds de eigenaardigheid heeft aan

een gedeelte der huid te zijn medegedeeld, dat vermoedelijk aanzien-

lijk grooter is dan de oppervlakte van een tastlichaampje. De diver-

gentie tusschen de hoeveelheid aangewende en de hoeveelheid tot

reflexprikkel gebezigde energie is in dit laatste geval echter bij lange

na niet zoo aanzienlijk als bij de straks behandelde vormen van

reflexpi'ikkeling. De meest eenvoudige verhouding zou men nog

mogen verwachten in het bijzonder gunstige, reeds vermelde, geval,

waarin slechts één kwikdruppel vallend van een hoogte van 7 cm.

gebruikt werd. Intusschen met het harsballetje werden, ondanks het

in berekening brengen der summatic, nog kleinere waarden verkre-

gen, zoodat wij mogen aannemen, dat dit eenvoudigste geval geens-

zins het allergunstigste is geweest.

^ 4. De electrisclie prikkeling geschiedde door ontladingen van

een condensator, die oumiddcUijk te voren met een voltage afwisse-

lend tusschen O en 2 \ü1i geladen was geworden. De capaciteit

der coiidcusatoreii, die in liet Iial)ürat()riuni zelf uit mica van ver-

schillende (likte en staiiMioli)eklcediugen xan xerschillende oppervlakte

vervaardigd waren, xiuiecrdc van 15 X ^'^ '' ''^'t 4X^^^~^ "'• ^^

Zij waren geiieel in piiralline opgesloten en dooi' vergelijking met

een luchtcondensator geijUl. Deze electrisclie prikkels werden aan-

gewend: J". op de huid vaii den kikvorsciipoot door middel van

kiciiu' >lal('ii klemnieljes, (licdcniidol (>iii\all('ii; 2". op de aclilcrsle
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wortels van liet lumbaalmerg door middel van in paraflinc gevatte

platina-electroden ; 3°. op den nervus vagus van een konijn door

middÊl van in eboniet gevatte platina-electroden. De prikkels werden

gewoonlijk in reeksen toege\oerd, met V» sec. interval, in een aantal,

dat varieerde tusscben 1 en 15. Al deze regelingen hadden automa-

tisch plaats, door behoorlijk geïsoleerde wippen en sleutels. De

beste uitkomsten verschafte een condensator van 59X10""^ m. F.

Huidrelle.xen (ongeordende reeks)

(met condensator van 59.10—5 ra. F.)

lös

0.83 1 O.Ti

7 1 8



( 768
)

worden, daar de afzonderlijke experimenten te zeer uiteenliepen en

niet talrijk genoeg zijn geweest om een gemiddelde te berekenen.

Bij een zeer gevoelig preparaat werd onder geijruikmaking van den

straks vermelden condensator van 0,00035 ni. F., door één enkele

ontlading een duidelijke reflex verkregen met een prikkel van

slechts 8,6 X 10"^ ergs, een uitkomst die duidelijk aantoont dat in

de experimenten van den Heer van Reekum de retlexprikkelbaarheid,

van den wortel uit, aanzienlijk veel grooter is geweest dan die bij

applicatie van den prikkel op de huid. Zelfs werd in een enkel

geval een nog driemaal kleinere waarde gevonden. Het bovenstaande

cijfer echter is niet toevallig verkregen, doch vertegenwoordigt een

geheele reeks waarnemingen (12 in getal).

Van den nervus vagus uit werden bij het konijn door centrale

prikkeling hoog aan den hals reflectorische veranderingen van de

ademhaling teweeg gebracht, die door middel van de aërodromograph

werden geregistreerd '). Bedoelde reflex bestaat al naar gelang van

de intensiteit van den prikkel in J°. prikkelend met zeer zwakke

ontladingen, een lichte vermeerdering van de frequentie der adem-

haling en stijging van de luchtsnelheid bij in- en exspiratie, 2°. bij

iets grootere prikkeling, een toename van de snelheid van den adem-

stroom, niettegenstaande vermindering van de frequentie, 3°. bij vol-

doend sterke prikkeling, een duidelijke vermindering, in snelheid van

ademsfroom en frequentie beide. Beschouwen wij alleen het in de

derde phxats genoemde resultaat als den reflex, dien wij aan onze

metingen vvenschen ten grondshig te leggen, dan laten zich de uit-

komsten der exj)erimenten als volgt samenvatten.

Ademreflexen.

capaciteit
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C O N C L U S I E.

De zoo zwak mogelijke reflexpiikkels van versoliilleiuleii aard, bij

koud- resp. warmbloedige proefdieren aangewend, hebben in minimo

zeer uiteenloopende waarde. Zoo werd een en hetzelfde effect van

de kikvorschhuid uit te voorschijn geroepen door een electrischen

prikkel van 3,15 X 10~'* ergs, door een niechanischen prikkel \an

212 ergs, door een thermisclien prikkel \an 11.5 megaergs en door

een chemischen prikkel van 57 megaergs. Van al deze prikkel-

vormen is de electi'isclie dus de gunstigste. Nog gunstiger kan hij

zich voordoen, wanneer men den prikkel niet op de huid, maar op

een achtersten lumbaalwortel van den kikvorsch laat inwerken. Dan
is 3 X 10 ^ ergs voldoende om een t^-pischen reflex te voorschijn

te roepen en nadert het bedrag dus tot dat hetwelk bij zwakke

zintuigelijke prikkels in het spel is (liclitprikkels varieeren in het

algemeen tusschen 1 X 10~'° als laagste en 6 X 10' als hoogste

w^aarde, geluidsprikkels tusschen 0,3 X 3~s als laagste en 1 X 10'

als hoogste waarde '). Hetgeen voor kik\'orschen geldt, geldt ten-

naastebij ook voor zoogdieren. Van den nervus vagus uit kan door

centrale prikkeling met een electrischen prikkel van 0,17 X ^O^^ ergs

een zeer marquante wijziging der ademhaling worden teweeggebracht,

terwijl een eenige malen kleinere waarde een wel onduidelijke, maar

toch oimiiskenbare versnelling der ademhaling te voorschijn roept.

De minimum reflexprikkels hebben ook hier een grenswaarde, van

de orde 1 X 10-'^ erg.

Plantenkunde. — De Heer J. W. Moll biedt eene mededeeling

aan van den Heer W. Burck : „Over planten, die in de vrije

natuur het karakter dragen van tussclumrassen in den zin van

de Mutatietheorie."

(Mede aangeboden door den Heer F. A..F. C. Went.)

Een onderzoek naar de oorzaken der Cleistogamie -) heeft mij

geleerd: 1° dat de planten met gesloten bloemen door mutatie zijn

ontstaan uit planten met chasmogame bloemen en 2° dat zij in de

vrije natuur voorkomen, gedeeltelijk als constante variëteiten, gedeel-

telijk als tusschenrassen.

') Die pliysiol. wahrnehnibarcn Eneigiewanderungen, Ergebnisse dei' Pliysiologie.

Bd. IV. 1906. p. 423.

*) Die Mutalion als Ursadie dei- Kieistogamie. Recueil des Travaiix Botaniqiies

Néerlandais Vol. !I. UKJ5.

52*
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Bij dat onderzoek is de vraag gerezen of ook niet andere wild-

groeiende planten het karakter dragen van tnsschenrassen.

Inzonderheid wei'd daarbij gedacht aan die planten, die op één en

't zelfde individn tweeslachtige en éénslachtige bloemen dragen of

waar naast de tweeslachtige, éénslachtige individuen voorkomen en

- ook aan die planten onder de dioecische. die in het bezit zijn van

rudimentaire meeldraden of vruchtbeginsels, waaruit kan afgeleid

worden, dat zij uit planten met tweeslachtige bloemen zijn ontstaan.

De overeenkomst tusschen éénslachtige, cleistogame en gevulde

bloemen deed vermoeden, dat zij op één en dezelfde wijze waren

ontstaan, terwijl de overeenstemming in de wijze van optreden der

éénslachtige bloemen tusschen de hermaphrodiete en van gesloten

bloemen tusschen de chasmogame, de veronderstelling wettigde, dat

wij bij de monoeeische en dioecische planten evenals bij de cleisto-

game, met tnsschenrassen en constante variëteiten te doen hebben.

Op tweeërlei wijze heb ik dezen zomer getracht steun te vinden

voor deze opvatting, in de eerste plaats door de cultuur van de

gyno-monoecische Satureja hortensis en in de tweede plaats door

eene studie van de verschillende vormen waaronder één en dezelfde

andro-monoecische Umbellifeer in de vrije natuur zich kan voordoen

met betrekking tot het aantal mannelijke bloemen in \erhouding tot

dat der tweeslachtige en tot de plaats, die die mannelijke bloemen

innemen aan de hoofd- en bijassen.

Op de resultaten der cultnurproeven wil ik eerst later terugkomen

wanneer ik gelegeniieid zal hebben gehad die proeven op ruimer

schaal en met meerdere sooi'ten te herhalen. Hier ter plaatse wil ik

daaromtrent alleen meedeelen, dat zij mij geleerd hebben, dat eene

gyno-monoecische Satureja hortensis haar bloeiperiode begint met het

voortbrengen van uitsluitend tweeslachtige bloemen, dat eerst later,

wanneer de plant in sterkte is toegenomen, enkele vrouwelijke bloemen

tusschen de tweeslachtige optreden, dat liun aantal in de daarop

volgende dagen geleidelijk toeneemt, tot er oen bepaald maxinnun is

bereikt om daarna weer langzamerhand aftenenien en dat aan 't einde

der bloei-periode de plant weer uitsluiteiul tweeslachtige bloemen

voortbrengt.

De vrouwelijke bloem volgt dus de wet der periodiciteit, die

DK Vriks voor het optreden van anomalien van verschillenden aard

bij andere jtlanten heeft vastgesteld en Uau iii dit opzicht daar-

mede op gelijke lijn worden gesteld. Zij kan dciiialvc worden

vergeleken met het incerschijvige blad van Trifolium prntcnse (/iiin-

que/oliuiii, met de gevulde l)loemeii van liiiimnci(liis bulbosus scmi-

pleniis, met de vertal<li' luvn van /'/ini/it</o lniircohtta rainosa e. a.
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Wat nu betreft de audro-iuoiioecische Umbelliferen wil ik in het

ondervolgende de resultaten raeedeelen uit dit onderzoek verki-egen.

De onderzoekingen van Beijerinck '), Schulz '), Kirchner '), Mac

Leod *), LoEW '), Warnstorf ") e. a. over de geslachtsverhoudingen

bij de Umbelliferen hebben aan 't licht gebracht, dat veri'cweg de

meeste soorten andro-inonoeciscli zijn en dat bij enkele bovendien

nog vormen voorkomen met \rou\velijke of met Vrouwelijke en on-

geslachtelijke bloemen. AlanneHjke bloemen zijn gebleken in deze

familie nagenoeg even algemeen te zijn als tweeslachtige. Mannelijke

individuen echter zijn zeldzaam. Tot nog toe gold Trinia glauca

als de eenige Umbellifeer in Euiojja, die in den mannelijken vorm

bekend was. Uit de aanleekeningen van Schulz blijkt echter, dat

er in de omstreken van Halle a. S. ook mannelijke planten van

Oenanthe jistulosa ') en Siuiii laüfolium ') voorkomen, terwijl hier

te lande ook Herncleuin Sjj/uvuh/lium in den mannelijken \orm kan

optreden.

Veel minder algemeen zijn vrouwelijke bloemen. Schulz vermeldt

ze alleen bij {Eryncjiuin caiiipestre)? ^) Trinia glauca, Pimpinella

magna, P. sazifvaga en Daucus Carota bij welke laatste plant

Beijerinck ze reeds \roeger had gevonden.

In de lange lijst van 66 Europeesche Unbelliferen in de Bliiten-

biologische Floristik van Loew vindt men niet meer dan 16 soorten,

die alleen als tweeslachtige planten bekend staan tegenover meer dan

40 die andromonöciscii zijn. Sedert is nog gebleken, dat bij drie der

onder de tweeslachtigen opgenomen planten ook mannelijke bloemen

1) Beijerinck, Gynodioecie bei Daucus Carota L. Nederlandsch Kruidkundig Arch.

Tweede serie 4e Deel 1885, p. 345.

-) August Schulz, Beitrage zur Kenntniss der Beslaubungseinriclitungen und
Geschlechtsverlheilung bei den Pflanzen. Bibliotheca botanica. Bd. II 18SS, Heft 10

und Bd. III 1890, Heft 17.

') O. KiRCHNER, Flora vou Stuttgart und Umgebung 1888.

*) J. Mac Leod, Over de bevruchting der bloemen in het Kenipiscli gedeelte van

Vlaanderen. Botanisch Jaarboek Dodonaea 18'J3 en 1894.

'") E. Loew, Blütenbiologische Floristik des mittlercn und nürdlichen Europa
sowie Grönlands. 1894.

") C. Warxstorf Blütenbiologische Beobachtungen aus der Ruppiner Flora ini

Jahre 1895. Verhandluugen des botanischen Vereins der Provinz Brandenburg
Bd. XXXVIII. Berlin 189tj.

"') Schulz, Beitr. I pag. 47.

^) Schulz, Beitr. I pag. 48.

'••) In zijne aanteekening betrekking hebbende op deze plant op pag. 4:2 der

eerste verhandeling wordt echter niet van vrouwelijke bloemen gesproken. Wellicht

is dit dus eene vergissiug in 'I algemeen overzicht aan het einde der tweede

verhandeling.
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gevonden worden. Van Anethum graveolens, Aethusa Cynopium en

Heracleum Sphondylium werden namelijk door Warnstorf andro-

monoecisclie vormen gevonden in de omstreken van Neu-Ruppin,

ook hier te lande komen ze in dezen \'orm voor. Van de 66 onder-

zochte Umbelliteien blijven dan de volgende over, waarvan tot nu

toe geen andere dan tweeslachtige planten bekend zijn

:

Laserpitium pndheniciim, Peucednniim venetum, Critlunum mariti-

mum, Silaus pratensis, SeseU Hippomarathmm, S. annuun, Anthriscus

vulgaris, Bupleurum longifoUum, falcntinn, tenuiasimum en Pleuro-

spermum austnacum, aan welke lijst ik echter nog meen te raceten

toevoegen : Eryngium marithmim, Berula angiistifolia, Conkmi

maculatimi en Helosciadium, nodifiorum.

Er is reden om te \'eronderstellen, dat ook van enkele dezer nog

wel andro-monoecische \ ormeii zullen gexonden worden, wanneer ze

over een grooter deel van hun verbreidingsgebied zullen worden

onderzocht vooral omdat gebleken is, dat de verschillende vormen

waaronder Umbelliferen zich kunnen voordoen, vaak over zeer ver-

schillende en ver van elkandei- verwijderde streken kunnen verspreid

zijn, zoodat al mogen ook de genoemde soorten in een deel van

Europa tot nog toe alleen itekend zijn als hermaplirodiete planten,

daarmee de mogelijkheid, dat zij zich elders ondei- andere vormen

voordoen geenszins is uitgesloten.

Van Sium latifoVmm liijv. vindt men in een groot deel van Midden

Europa niet anders dan den andro-monoecischen vorm en tot nog toe

alleen in de omstreken van Malle a. S., daarnevens, blijkbaar slechts

in weinige exemplaren, den niannelijken vorm. Alleen van ons land

is de tweeslachtige vorm bekend.

Van PimpineUa magna vond men tle tweeslachtige j)lant alleen in

Zuid-Tirol en Italië; de andro-monoecische daarentegen in geheel

Aliddcn-Kuropa, terwijl in Zuid-Tirol en Italië dezelfde plant nog

optreedt met vrouwelijke en mei vrouwelijke en ongeslachtlijke bloemen.

Van Oi'tianfhe fistiilosa wdidl de andro-monoecische |)lant overal

gevonden; de mannelijke lol nu toe alleen in de omstreken van llalle.

Van Actkii.sa Cynapium is de hermaphroilietc plant in geheel

Midden-Europa bekend; de andro-monoecische alleen in de omstreken

van Keu-Ru|)pin en in de omstreken mijner woonplaats.

Van iJaarus Carotu is de andro-monoecisciie vorm overal verspreid
;

de tweeslachtige vond men tot nu loe alleen in \'laanderen ') en bij

ons te lande ').

') J. Staes. De lilocmen van Daiicus Caruta L. Botanisch laarbiick, Dodonaea

Jaargang I. 1880. p. 132.

) Ü() de verscliillemlc vormpn waaronrlor do hier te lande vnorkomomle Uin«

bellileien zicli vooiduen, koni ik, binnen koil, elders lenig.
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Het is dus ganscli niet onwaai-seliijnlijk, dat van die soorten, die

tot nu toe alleen als tweeshu-litig bekend staan, later nog andere

vormen zullen worden aangetrotfen, maar evenzoo mag men ook

aannemen, dat van het groote aantal Umbelliferen waarvan men nu

nog alleen den nionoecisclien vorm kent, bij nader onderzoek ook

nog hermaphrodieten of éénslachtigen zullen gevonden worden.

Intusschen is het een zeer opvallend verschijnsel, dat verreweg

de meeste Umbelliferen andro-monoecisrh zijn en dat juist deze

vormen het algemeenst verspreid zijn.

Daar waar mannelijke individuen gevonden worden komen zij

toch alleen voor in een zeer beperkt aantal als zeldzame verschij-

ningen tusschen de overgroote menigte andro-monoecische individuen.

Ditzelfde geldt voor de hermaphrodiete planten, althans bij Daucus

Carota, Siitni latifolium en Heracleum SphomhjUnm. Daar waar

deze en andro-monoecische vormen te zamen voorkomen, komt het

aantal der tweeslachtigeu niet in vergelijking tot dat der andro-

monoecischen ').

Dit zoo algemeen voorkomen van andro-monoecische vormen geeft

aan de familie der Umbelliferen een zeer bijzonder karakter. Nergens

in het geheele plantenrijk treden deze \ ormen zoo op den voorgrond

als hier.

Bij andere families met vormeiu-ijke soorten : Lahiatae, Alsineae,

Sileneae e. a. waar gjno- en andro-monoecische en vrouweUjke en

mannelijke vormen naast de tweeslachtige voorkomen, vindt men
bij geen enkele soort eene dergelijke overheersching der monoecische

planten.

Daar is het regel, dat waar de drie vormen naast elkander ge-

vonden worden, de monoecische in de minderheid zijn tegenover de

twee- en éénslachtige.

Wat nu verder bij de monoecische Umbellifei'en in het oog valt,

is de groote verscheidenheid, die er valt op te merken in het op-

treden der mannelijke bloemen in de schermen van verschillende

orde en de vele onderling verschillende vormen waaronder dien-

tengevolge een en dezelfde andro-monoecische plant zich kan \oordoen.

Nu eens vindt men een individu, dat onder de groote menigte

tweeslachtige bloemen een betrekkelijk gering aantal mannelijke

bloemen herbergt, dan weder een ander waarbij het aantal mannelijke

bloemen niet \eel onderdoet voor dat der tweeslachtige en dan ook
weder een individu, waarbij de mannelijke bloemen de overhand

1) Mannelijke Umbelliferen en uitsluitend tweeslachtige soorten zijn ook builen

Europa uiterst zeldzaam. (Zie Drude Umbelliferae. Engler und Prantl. Die natürl.

Pflanzenfamilien III. Teil. Abl. 8. pag. 91).
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hebben boven de andej-e en tiisschen deze in, vindt men een lange

reeks van geleidelijke overgangen en tusschenvormen.

Niet zelden is het aantal mannelijke bloemen zoo groot, dat de

tweeslachtige daiirbij in geen vergelijking komen. Van Heracleum

Sphondylium lieb ik liiei te lande planten aangetroffen waarbij de

binnenste schermpjes van 't scherm der eerste orde en alle overige

schermen van hoogere orde nifslnitend maimelijk waren en dergelijke

planten vindt men ook van Pnstinacn satira en Daucus Carota.

Men vindt ze verspreid onder andere individuen, waarbij de ver-

houding der mannelijke bloemen tot de tweeslachtige meer in 't

voordeel is der tweeslachtige bloemen of waar het aantal mannelijke

zelfs zeer gering is.

Enkele Umbelliferen zijn niet anders dan in een nagenoeg manne-

lijken vorm bekend. Echinophora spinosa bijv. heeft ééne twee-

slachtige bloem in 't midden van 't scherm ; alle overige bloemen

zijn mannelijk en bij Meum atlmmanücum en Myrrliis odornta kunnen

wij aan de hier te lande in de botanische tuinen gecultiveerde

exemplaren waarnemen, hoe ook daar de tweeslachtige bloem op

den achtergrond treedt en de schermpjes vaak niet meer dan één

zoodanige bloem be\atten.

Een studie der andro-monoecische Umbelliferen leert ons reeds

aanstonds, dat er een zekere regelmaat bestaat in het o])treden dier

mannelijke bloemen ; in de eerste plaats in dezen zin, dat wanneer

ze voor liet eerst optreden in een scherm van zekere orde, hun

aantal in verhouding tot dat der tweeslachtige toeneemt, naarmate

zij in schermen van hoogere orde voorkomen en in de tweede plaats

hierin, dat wanneer in de peripherische schermpjes onder de twee-

slachtige bloemen enkele mannelijke optreden, hun aandeel in de

samenstelling der schermpjes grooter wordt naarmate die schei'uipjes

verder van de peripherie verwijderd zijn.

Van Dmicns Carota, Pastinaca sativa en Ueracleuin ,Sj)ho)ulylium

kan men in de omstreken mijner woonplaats gansche reeksen van

exemplaren inzamelen van af dezulke, die in alle schermen slechts

tweeslachtige bloemen bevatten tot aan zulke vormen, die nagenoeg

of geheel (H. S[)hondyliuni) mannelijk zijn. Daaronder vindt men dau

exemplaren, waar de mannelijke bloemen reeds te voorschijn treden

in het allereerste scherm van de plant, naast zulke exemplaren, waar

het andro-monoecisch karakter zich eerst openbaart in de schermen

der tweede orde of nog later in die der derde of vierde orde. Het

is nu een vasie regel, dat wanneer ze voor de eerste mmil te voor-

schijn treden in een scherm van zekere orde, ze ook in de zich laler
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ontwikkelende scliennen zullen optreden en dul hun aanlal in \ei-Iion-

ding tot dat der tweeslaelili.^e iiloenien in de opvolgende schennen

steeds grooter wordt.

Exemplaren, die in geen enkel opzicht gedurende den gansciien

zomer luin andro-monoecisch karakter hebben aan 't licht gebracht,

die eerst in den laten nazomer in de schermen der derde of vierde

orde mannelijke bloemen of somtijds geheel mannelijke schermen voort-

brengen, vindt men door tnsschenvormen verbonden met exemplaren,

die reeds in de allereerste schermen mannelijke bloemen bevatten.

Wat betreft het aandeel der mannelijke bloemen in de samenstelling

der peripherische en centrale schermpjes, moet in de eerste plaats worden

opgemerkt, dat bij alle Umbelliferen wier schermen eenigen omvang

bereiken, de peripherische schermpjes nit een grooter aantal bloemen

zijn samengesteld dan die schermpjes, die 't middengedeelte van 't

scherm uitmaken. Bij enkele soorten kunnen die centrale schermpjes

zeer arm aan bloemen zijn ; bij Daucua Carota is het centrale

schermpje vaak zelfs éénbloemig.

Wanneer nu zoo even gezegd werd, dat het aandeel der manne-

lijke bloemen in de samenstelling der schermiyes grooter wordt

naarmate ze meer naar 't midden van 't scherm geplaatst zijn, moet

dit in dezen zin worden 'opgevat, dat naarmate de schermpjes meer

van de peripherie verwijderd zijn het aantal tweeslachtige bloemen

meer en meer afneemt en veel sneller afneemt dan het aantal manne-

lijke. Vaak zijn dan ook de binnenste schermpjes geheel mannelijk

wanneer de buitenschermpjes een aantal tweeslachtige bloemen dragen.

Nochtans is deze regel niet geheel zonder uitzonderingen. Er zijn

n.1. Umbelliferen in wier schermen het centrale scherm|ije den top

van de hoofdas van 't scherm inneemt en dus als topschermpje kan

onderscheiden worden. Inzonderheid vindt men zulk een topschermpje

bij Carum Caiin en bij Oenanthe fistulosa en nu en dan, alhoewel

niet zoo regelmatig, ook bij Daucus Carota. Voor zulk een top-

schermpje nu, geldt niet de regel, dat het aandeel der mannelijke

bloemen in de samenstelling daar\an grooter is dan in de onu'ingeiule

schermpjes. Zulk een schermpje is ruimer voorzien van tweeslachtige

bloemen. Bij Carum Carri vond ik \aak geen mamielijkc bloem in

het topschermpje, wanneer alle andere, zoowel de peri[)herische als

de meer naar binnen gelegen schermpjes enkele daarvan bezaten of

ook, bij andere exemplaren, was het aantal mannelijke bloemen in

dit topschermpje geringer dan in de overige.

Van Oenanthe fi.stiiJo.m zijn hier te lande de schermen der tweede orde

veel grooter dan die der eerste orde; zij bestaan uit 5—8 schermpjes

en komen in samenstelling nagenoeg geheel overeen met die, welke
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dooi' Scnn.z voor de schermpjes der rerste orde is aangegeven. Hier

laat zich in den regel een topschernipje zeer duidelijk onderscheiden;

het bevat slechts enkele (7—9) mannelijke bloemen doch is overigens

geheel hermaphrodiet, terwijl de zijschermpjes meestal uitsluitend

mannelijk zijn.

Bij Dancus Carota, waar het schermpje, zooals zooeven reeds

werd opgemerkt, vaak uit niet meer dan een enkele bloem bestaat

is deze zeer vaak hermaphrodiet, ook dan wanneer de omringende

schermpjes geheel uit mannelijke bloemen zijn samengesteld.

Nog valt bij de andro-monoecische Umbelliferen op te merken,

dat de beide soorten van bloemen in den regel een vaste plaats in

het schermpje innemen.

Bij verreweg de meeste Umbelliferen vindt men de tweeslachtige

bloemen aan den rand en de mannelijke in het midden.

Er zijn er slechts enkele, die op dezen regel eene uitzondering

maken; bij Oenanthe jistulosa en Sanicula europaea vindt men juist

de omgekeerde verhouding en bij Astrantla nemen de tweeslachtige

bloemen in den regel eene bepaalde zone in tusschen peripherische

en centrale mannelijke bloemen. Van den omtrek naar 't midden

vindt men daar eerst 1 of 2 kransen mannelijke, dan een krans

tweeslachtige en eindelijk in 't midden weer mannelijke bloemen.

Maar al moge het nu ook al regel zijn bij de overige Umbelliferen,

dat in alle schermpjes, die de beide bloemvormen bevatten, de her-

maphrodiete bloemen aan den rand en de mannelijke in 't midden

geplaatst zijn, dan moet hier voor die Umbelliferen eene uitzonde-

ring gemaakt worden, die in 't midden van de schermpjes een top-

bloem tot ontwikkeling brengen; deze toch is in den regel twee-

slachtig.

Zulke topbloemen vindt men o. a. geregeld bij Chaero/ihi//him en

bij Meum; in elk schermpje van ChneropInjUum temuhnn en Meinn

atluimanikuin xindt men tweeslachtige randbloemen en oen twee-

slachtige topbloem en overigens mannelijke bloemen.

Ook bij Aeyopodium Podoffravia, Carum Carvi en Daucus Carota

komen tweeslachtige topbloemen in de schermpjes voor, doch vindt

men bij deze soorten die topbloem niet altijd in alle schermpjes.

liet iicliocfl geen uiUdcrig beloog, dal de beide bloonnornion, die

bij (Ic iiicr bcspidkeu planlcn o|i cfii en hetzelfde individu worden

luuigetioHcii, cvciiuis de iioide bioeiucu eener deistogame plant te

beschoiiwcn zijn als iwee antagonistische kenmerken, die elkander

uitsluiten en deze ijlanten milbdien te vei'gelijken zijn niet de door

mutalie out-slaiie lus.sc hen rassen, die uk ViuKS ons heeft Iccren kennen.
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Klko aii(lro-iiioiioccisclio rmhollifcer, waarvan wij eoii zekor aan

tal iiulividuen met elUander vergelijken, gcei't ons de gelegenheid

op te merken, tiat de beide antagonistische kenmerken blijkbaar om
den voorrang strijden, bij welken strijd nn eens het eene dan \veder

het andere veld wint.

Maar wanneer wij van een zeer vormenrijke soort eene zoo goed

als complete reeks van andro-monoecische vormen met elkander ver-

gelijken, dan valt het ons op, dat er tusschen deze en de tot nn toe

bekende tusschenrassen dit belangrijke verschil bestaat, dat terwijl

bij de andere tnsschenrassen het oorspronkelijke soortskenmerk toch

wel altijd meer op den voorgrond treedt dan het raskenmerk, hier

zeer vaak het omgekeerde valt waar te nemen.

Wij hebben zooeven planten leeren kennen als Myvrhis odovnta,

Meum athamanticum of vormen van Pastinnca mtira, Herac/eum

SpJumdi/lmm en Daitcus Girota, waar het soortskenmerk geheel door

het raskenmerk op den achtergrond was gedrongen en dit geeft iian-

leiding tot de vraag of de andro-monoecische Unibelliferen, beschouwd

als door mntatie ontstane rassen, met de bovengenoemde gvno-monoe-

cische Satui'iya horten.'<i.s en andere tnsschenrassen op gelijke lijn te

stellen zijn.

Men weet nit de Mntatie-theorie, dat de wisselwerking tusschen

twee antagonistische eigenschappen zich op meer dan eene wijze

kan openbaren en dat een door mutatie ontstaan kenmerk bij ver-

schillende plantensoorten nn eens in meerdere dan weer in mindere

mate erflijk kan zijn, waardoor rassen ontstaan \an verschillenden aard.

Een ras waarbij de anomalie slechts lietrekkelijk weinig te \oor-

sciüjn treedt, veel minder dan de normale eigenschap, en dus slechts

in geringe mate erflijk is, heeft de Vriks den naam van hal/ras

gegeven en het abnormale kenmerk seniilatmt genoemd. Dat zich

echter onder deze halfrassen belangrijke verschillen kunnen voordoen

in de mate waarin het kenmerk semi-latent is, is bij het statistisch

ondeizoek der halfrassen bijv. van Trlfolium incarnatinn quadrifoliuin

en TrifoUum pratense quinquefoJiinn duidelijk gebleken.

Het laat zich denken, dat er rassen bestaan bij welke de beide

antagonistische kenmerken nagenoeg denzelfden graad van crtlijkheid

bezitten, waarbij het dan vaak onder gunstige omstandigheden moeilijk

is om uit te maken of het soortskenmerk dan wel de anomalie

sterker o[) den voorgrond treedt en waarbij somtijds zelfs, wanneer

de levensomstandigheden zeer gunstig zijn, de anonuilie de overhand

verkijgt. In zulk een ras zijn dan zoowel het soortskenmerk als de

anomalie als semi-actief te beschouwen. Of er werkelijk zulke rassen

bestaan is bij het statistisch onderzoek der anomaliën nog niet gebleken,
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Maat' nu laat het zich ook nog verder denken, dat er tnsschen

deze laatste rassen, die de Vries mkldenrasseti heeft genoemd en de

constante variëteiten, bij welke het soortskenmerk latent en de anomalie

actief optreedt, nog andere rassen bestaan, waar de nor-male eigen-

schap zich in verschillende mate als semi-Iatent voordoet.

De Vries houdt zulke gevallen voor mogelijk, doch zijn ze tot

nog toe niet opgemerkt geworden '). Nu is bij mij de vraag gerezen

of Avij bij de andro-monoecische Umbelliferen niet (e doen hebben

met zulke rassen waarbij het AVO/'/.v/t'H/Hrt/- semi-latent geworden is?')

Gaan wij bij onze beschouwingen uit van een van die Umbelli-

feren waarvan naast andro-monoecische ook hermaphrodiete en

mannelijke vormen bekend zijn bijv. Heracleum Spliondylium.

Zooals hierboven reeds gezegd is doet Heracleum Sphondyliian

zich over een groot deel van Midden-Europa voor als eene herma-

phrodiete plant. In de omstreken van Neu-Ruppin echter werden

daarnevens vormen gevonden, die alleen in de schermen der eerste

orde tweeslachtig zijn, wier schermen der tweede orde uit half twee-

slachtige en halfmannelijke schermpjes zijn samengesteld en wier

schermen der derde oi'de uitsluitend mannelijk zijn, die dus kunnen

worden beschouwd ongeveer evenveel mannelijke als tweeslachtige

bloemen voort te brengen.

Bij ons te lande vond ik nu nog naast de hermaphrodiete eu

de Neu-Ruppinsche middenvormen eene groote verscheidenheid van

zoodanige vormen, die öf als geleidelijke overgangen kunnen AvoT'den

beschouwd van die middenvormen tot volkomen hermaphrodiete öf

als geleidelijke o\ergangen van die middenvormen tot Aolkomen

mannelijke individuen, welke laatste ook bij ons te lande niet ont-

breken.

Beschouwen wij nu deze vormcnrijkc andro-monoecische plant voor-

/(nij)ii/ ais een tussclieuras en vergelijken wij hare eigenschappen

met die van TrifoUum, 2)i'<ilense quiiKjue/olium, óio eerst doov dkY riks

uitvoerig is behandeld en later nog nader in alle details door MejutF.

Tammes ') is onderzocht zoodat van di( ras de eigenschappen het

volledigst bekend zijn, dan beginnen wij met ons af te vragen, welke

bijzondei'heden wij bij Heracleum zouden moeten waarnemen waimcer

haar monoecischc vorm een tiisscheuras vertegenwoordigde?

1) De Vries, Miilatioiisllieoric, 1, pag. 424.

2) In mijn arlikel over clcistogame planten h-i) ik reeds met een enkel woord

de vraag gesteld of niet Ruellia tuljerosa, Inipaliens noli tangere, Impalieiis fulva,

Ampliicarpaea monoica, Viola spec. div. iu dezeu toestund verkeerdeu.

3) Bol. Zeil. Islo. Al)t., Hefl XI, 1004.
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Wij zouden dan moeten waixrneinen:

1°. dat een kraclitig ontwikkeld exemplaar, bijv. een ])lant met

schermen der 1*'<= tot 4''e orde, meer mannelijke bloemen voortbrengt

dan een individu, dat het niet verder heeft kunnen brengen dan tot

de vorming van schermen der 1^'^ en 2^^ orde

;

2°. dat planten op vruchtbaren bodem, over 't algemeen genomen,

meer mannelijke bloemen voortbrengen in verhouding tot de twee-

slachtige, dan planten op minder vruchtbaren bodem;

3". dat de mannelijke bloemen eerst te voorschijn treden in eene

periode waarin de plant krachtiger is geworden, dat zij langzamer-

hand in aantal toenemen naarmate het individu sterker wordt om
weer geleidelijk in aantal af te nemen wanneer de plant haar hoogste

punt van ontwikkeling heeft overschreden en

4°. dat in elk scherm zoowel als in elk schermpje, dat de beide

bloemvormen bevat, de mannelijke bloemen bij voorkeur worden

gevonden op die plaats, die met betrekking tot de voeding de voor-

deeligste is.

Het is niet moeilijk om aan te toonen, dat de waarneming de juistheid

dezer 4 punten niet bevestigt.

Beschouwen wij in de eerste plaats het sub 4° genoemde punt.

Het valt niet te betwijfelen, dat (met uitzondering van de zooeven

besproken terminale schermpjes en terminale bloemen) de peripherischc

schermpjes ten aanzien van de voeding een gunstiger plaats innemen

dan de meer naar binnen gelegen schermpjes en dat in elk schermpje

de bloemen aan den omtrek almede eene gunstiger positie innemen,

dan die in 't midden van 't schermpje. Dit openbaart zich niet

alleen hieraan, dat de binnenschermpjes minder rijk zijn aan bloemen,

maar ook zien wij de bloemen kleiner en kleiner, worden hoe meer

ze van de peripherie verwijderd zijn ; \'aak komen de centrale bloemen

niet meer tot normale ontwikkeling of blijft de xruchtzetting achterwege.

Wij zien hier bij de schermen juist lietzelfde als bij langgerekte

inflorescenties zooals bijv. die van Capsella Bursa pastoris of Pisuni

sativam, dat nl. de laatstgevormde bloemen, aan den top der inflo-

rescentie, wegens ontoereikende voeding, geen normale ontwikkeling

meer bereiken. Verder geeft elk schermpje — niet alleen een gemengd-

bloemig, maar ook een zuiver hermaphrodiet schermpje — gelegen-

heid om op te merken, dat de peripherischc bloemen het in ont-

wikkeling wiimen van de centrale.

En nu zien we bij alle Umbellifereii zonder onderscheid :

dat de peripherische schermpjes het langste hun tweeslachtig karakter

behouden,
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dat de mannelijke bloemen altijd het eerst optreden in 't centrum

van 't scherm,

dat daar waar de schermpjes geniengd-bloemig zijn, het aantal

tweeslachtige bloemen steeds afneemt van de peripherie naar 't centrum,

dat de binnenschermpjes vaak reeds geheel mannelijk zijn wanneer

de buitenschermpjes nog tweeslachtige bloemen bevatten en

dat overal behalve bij Oenantlie fistulosa, Saniciila europaea en As-

trantia in de schermpjes de randbloemen tweeslachtig en de centrale

bloemen mannelijk zijn ').

M. a. w. kunnen wij zeggen, dat zoowel in het scherm als in het

schermpje de tweeslachtige bloemen steeds die plaats innemen, die ten

aanzien van de voeding de voordeeligste is.

Dat terminale schermpjes en bloemen allergunstigst geplaatst zijn

is duidelijk ; het laat zich dan ook gereedelijk verklaren waarom

een top-schermpje vaak rijker is aan tweeslachtige bloemen dan

andere schermpjes uit het centrum en waarom in den regel de top-

bloem uit het schermpje hermaphrodiet is.

Dat deze stand \erreweg de voordeeligste is, kan nog hieruit

afgeleid worden, dat vaak de top-bloem de eenige twee-slachtige

is van 't geheele schermpje. Bij Meum athamanticiim bijv. vindt

men zeer vaak dat in de schermen der tweede orde, de 6—

8

binnenste schermpjes in 't geheel geen tweeslachtige randbloemen

meer bezitten ; de eenige tweeslachtige bloem uit die schermpjes is

de top-bloem ').

Wij zien dus juist de omgekeerde \erhoudingen van die, welke

wij zouden moeten waarnemen wanneer de andro-monoecische pLant

een tusschenras vertegenwoordigde als Trifoliinn pratense qidnque-

folium. Het is niet de mannelijke bloem — de anomalie -- die bij

voorkeur wordt aangetroffen op de beste plaatsen, maar de tivee-

slachtige bloem en bij verder onderzoek der hierboven genoemde

vraagpunten 1, 2 en 3 zal ons dan ook nog verder blijken hoezeer

deze laatste onder den invloed staat der voedingsverhoudingen en

zich in alle opzichten gedraagt als een kenmerk, dat in een semi-

latenten toestand verkeert tegenover den actieven toestand der anomalie.

Reeds zooeven iiol) ik gelegenheid gehad er op Ie wijzen, dat bij

') Ik meen, dal ii- voor de afwijliciuic verhouding bij deze 3 gusiachten wel cene

verklaring te vinden is. Ik kan eclitur in deze korte mededeeling daarover niet in

beschouwingen treden. Elders bij de uiteenzetting der verschillen tusschen de hier

Ie lande voorkomende vormen en die, welke in andere dcelen van Europa zijn

waargenomen, wil ik daarop terugkomen.

2) Dit herinnert aan lict.;een bij Echinophord, spinom valt op Ie meiken (/-ie

boven).
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alle aiidro-nioiiociMf-clie Inil ollircicii hol si-lierni der eeisle orde liet

minst de anomalie vertoont.

Rij zeer vele \orraen treedt de mannelijke bloem het eerst te voor-

schijn in de schermen der tweede orde, bij andere eerst in die der

derde orde en ook wel zijn het eerst de schermen der vierde orde,

waarin de mannelijke bloem voor de eerste maal optreedt.

Daar waar deze bloemen zich reeds in de schermen der eerste

orde laten waarnemen is hun aantal daar toch steeds beperkter dan

in de schermen der tweede en lioogere orden.

Het sc/wnn der eerste orde bewaart derhalve bij alle andro-monoe-

clsche UinbelUferen het laiujste het zuivere kenmerk der soort.

Wannepr wij nu bedenken, dat het scherm der eerste orde tevens

het terminale scherm der plant is en aan het eind xaw de hoofdas

uittermate gunstig geplaatst is met betrekking tot de voeding kan
ons dit, in verband met het bij de bespreking van het 4*^"^ punt

meegedeelde, ook niet meer verwonderen ; wij vinden hierin eene

nadere bevestiging van de reeds uitgesproken meening, dat de twee-

slachtige bloem in latenten toestand verkeerende ie</enorer de anomalie,

bij voorkeur optreedt in de gunstigst geplaatste schermen.

Maar we mogen nu ook wel tevens aannemen, dat de plant tijdens

den bloei van haar top-scherm, welke bloei eerst intreedt nadat zij

zich \egelatief geheel heeft opgebouwd, ook in de krachtigste periode

van groei bevindt, in eene periode waarin zij een goed deel van

haar voedingsmateriaal aan de ontwikkeling van haar top-scherm

ten goede kan laten komen terwijl alle later ontluikende schermen

onder ongunstiger conditie verkeeien, ten eerste wegens hunne plaatsing

aan zijassen der tweede of hoogere orde en ten tweede omdat een

zeer groot deel van het voedingsmateriaal aan het rijpen der vruchten

uit het eerste scherm wordt ten koste gelegd tijdens den aanleg der

schermen der tweede of althans die der hoogere orden. Dit verklaart

derhahe waarom in het scherm der tweede orde, de semi-lateute

tweeslachtige bloera niet meer in die mate op den voorgrond treedt

ais in het terminale scherm en waarom zij in de schermen der

derde en \ierde orde meer eu meer wijkt voor het raskenmerk.

Het verklaart tevens waarom bij zeer krachtige exemplaren de

mannelijke bloemen eerst optreden in de schermen der derde orde

en waarom men vaak bij Sinm latifolium, Daucus Carota e. a.

eerst laat in den zomer, wanneer de plant haar hoogtepunt in de

ontwikkeling reeds overschreden heeft, mannelijke bloemen eu zelfs

mannelijke schermen te voorschijn ziet komen bij planten, die in

Inmne schermen der eerste en tweede of eerste, tweede en derde

orde uitsluitend tweeslachtige bloeuicn liel)beu voortgebracht.
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Dat inderdaad krachtig ontwikkelde exemplaren meer tweeslachtige

bloemen voortbrengen dan zwakke heeft jMac Leod reeds opgemerkt.

Bij krachtige exemplaren — zegt hij bij zijne aanteekening o\'er

Aegopodium Podagroria — zijn de schermen van den eersten rang

en bij zeer krachtige ook die van den tweeden rang schier nitslnitend

uit hermaphrodiete bloemen samengesteld, terwijl bij gewone exem-

plaren de schermpjes in de schermen van den eersten rang gedeeltelijk

en die van den tweeden rang uitsluitend uit mannelijke bloemen

bestaan. Ook Schi'lz heeft diezelfde opmerking gemaakt bij Torilis

Anthriscus en Puninm'Ua saxifraga en persoonlijk heb ik de juistheid

daarvan herhaaldelijk bevestigd gevonden bij PiinpineUa magna,

Aegopodhim Podagraria, Aetlaisn Cynapium, Astrantia major e. a.

Onderzoekt men nu ten slotte de getallenverhouding der beide

bloemvormen in de schermen van zoodanige soorten, die in een

groot aantal gevonden worden op gronden van verschillende samen-

stelling en A-ruchtbaarheid, dan leert het onderzoek aanstonds, dat

het aantal tweeslachtige bloemen op eene vruchtbare standplaats

belangrijk grooter is dan op een minder \ruchtbare standplaats.

Anthriscus silvestris en Ckaerophyllum temidum zijn planten, die bij

ons te lande zeer algemeen zijn zoowel op zandgronden (aan den

rand der duinen) als op vruchtbare kleigronden. Beide planten laten

zich 't beste beoordeelen naar de samenstelling der schermen der

tweede orde.

Van Anthriscus sih-estris is de gemiddelde samenstelling

:

op zandgrond op kleigrond

van de 6 buitenste schermpjes 4-5^-1-11-13/ 7-10{^4-3-4/

van de 7 binnenste schermpjes 2-4?-}- 8-11/ 6-72-{-4-7</

En van Chaerophyllum temidum :

van de buitenste schermpjes 152-^10/-|-1^ 202-[-7cr+l5

terwijl de 2 a 3 biinienste schermpjes bij de planten op zandgrond

geheel mannelijk zijn.

De resultaten komen dus juist overeen met mijne waarnemingen

l)etretrende den invloed van de vruchlbiuxrheid van den liodcm op

het optreden der chasmogame bloemen bij Riit'Hid tuhcrosit Ie Batavia

en die van Gokbki, betreirendc de chasmogame l)locmen bij Imput'u'ns

noli tangere op stand phxiitsen van \ crsciiillciidt' vruchtliaarheid bij

Ambach ').

Uit het hier meegedeelde blijkt derhalve, dat de andro-monoccischc

') GoEBEL. Die kleislogamen Blütcii und die Anpassungslheoriën. Biol. Centralbl.

H(l. XXIV. No. '24, pag. 770.
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Umbelliferen in de vrije natuur liel karaUtei' dragen van (iissciien-

rassen, en wel van zull<o tiissciienrassen, waarbij liet soortskonnierk,

de tweeslachtige bloem, in een yenii-latenten toestand verkeert.

Door dit aan te nemen wordt liet duidelijk waarom de anomalie

zich liet minst vertoont in het terminale scherm, waarom zij eenmaal

opgetreden, in aantal toeneemt in de schermen van hoogere orde,

waarom in elk scherm het aantal hermaphrodiete bloemen afneemt

van de peripherie naar 't midden, waarom in elk schermpje de

tweeslachtige bloemen aan den rand en de mannelijke in 't midden

zijn geplaatst en waarom bij die soorten, waar in de schermen een

top-schermpje voorkomt, dit vaak weer relatief meer tweeslachtige

liloemen bevat dan de omringende schermpjes en waai'oni eindelijk

daar, waar in de schermpjes eene top-bloem wordt aangetroffen,

deze in den regel tweeslachtig is en bij het meer en meer mannelijk

worden der schermpjes het langste stand houdt, zoodat zij vaak

nog voorkomt in zulke schermpjes, waar de tweeslachtige randbloemen

reeds voor mannelijke bloemen heliben moeten plaats maken.

Wanneer ik nu meen, dat er voor mijne opvatting veel te zeggen

valt, ben ik er mij toch zeer wel van bewust, dat zekerheid omtrent

den waren aard van het ras, omtrent den invloed der fluctueerende

variabiliteit op de getallenverhoudingen tusschen tweeslachtige en

mannelijke bloemen, omtrent de vraag of wellicht plaatselijk van

een en dezelfde Umbellifeer \'erschillende variëteiten of tusschen-

rassen bestaan en andere daarmee verband houdende vragen alleen

door cultuurpi'oeven en statistisch onderzoek verkregen kan worden.

Die overweging heeft mij echter niet teruggehouden van de mede-

deeling dezer waarnemingen, al is zij dan ook alleen te beschouwen

als eene uiteenzetting der gronden, die tot het nemen van cnltnur-

proeven hebben aanleiding gegeven. Ik meen dat het zijn nut kan

hebben die gronden niteen te zetten ; ten eerste omdat zij steun geven

aan mijne op\atting omtrent !iet rassenkarakter van vele cleistogame

planten en verder omdat men m. i. stellig raag verwachten, dat be-

halve cleistogame en inonoecische planten, ook wel andere in de

vrije natuur het karakter dragen van door mntatie ontstane rassen

en het meegedeelde allicht iets zal kunnen bijdi-agen om daarop in

meerdere mate de aandacht te vestigen.

De cultuurproeven zullen uit den aard der zaak cenige jaren in

beslag nemen.

In den Erganzungsband der Flora 1905, Heft 1,. p. 214 deelt

Oorbel als vervolg op zijne verhandeling ,,Die kleistogamen Blütcn

53
Verslagen der Afdeeliiig Natuurk. Dl, XIV. A". 1905/ü.
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iind die Anpcossungstheorien" de resultaten mee van zijne voort-

gezette cnltuurproeven met cleistogame soorten van Viola. De uit-

komsten zijner proeven geven hem eene nadere lievestiging van de

reeds vroeger uitgesproken meening, dat liet optreden van eene

cleistogame of eene chasmogame bloem geheel afhankelijk is van

voedingsverhcnidinricn. Zijn deze gunstig dan ziet men de chasmogame

bloem optreden; in 't tegenovergestelde geval treedt de cleistogame op.

Mijne bedenkingen tegen die opvatting heb ik in mijn vorige

artikel meegedeeld; ik wil er mij dan ook alleen toe bepalen er

op te wijzen, dat de imloed der voedingsverhoudingen zich hierin

openbaart dat bij gunstige verhoudingen het semi-latente kenmerk tot

ontwikkeling wordt gebracht en bij ongunstige wordt onderdrukt.

Wanneer nu bij Goebel's proeven de chasmogame bloei wordt

onderdrukt, wanneer de plant onder ongunstige omstandigheden ver-

keert, dan geschiedt dit omdat Viola behoort tot een tusschenras

waarbij de chasmogame bloem in semi-latenten toestand verkeert.

Behoorde de cleistogame l'iola tot een der andere tusschenrassen,

ware het bijv. een tusschenras als de gyno-monoecische vorm van

Satureja hortensu of Trifolium pnitense quinque/olium bij welke de

nnomalie: (de vrouwelijke bloem en hot samengestelde biad) in semi-

latenten toestand verkeert, dan zou onder gunstige voedingsverhou-

dingen de anomalie, de cleistogame, en onder minder gunstige voe-

dingsverhoudingen de chasmogame in haar optreden bevorderd worden.

Dierkunde. — De Heer Hlbukcht l)iedt eene mededeeling aan van

den Heer Piof. H. Strahl te Giessen : ,,Der Vterus von Erinn-

ceus europaeus L. nach tlein 11'»/;/".

(Mede aangcboiicn ilooi- duii Heer Max Weber).

Durch das überans friMuidliclio Eutgegeid^ommcn des Herrn

Collegen Humhkcut, dcui icli dafür /.u Dank verpfliclitel liin, ist es

mir ermoglicht, nieinc Uniersuchungen über die Involution des Uterus

post partuMi an ciner meines Wisscns bislier auf diesen l'uiüit noch

nicht untersuchten Tierform fortzusptzen. Die Hearbeitung einer gros-

seren Zahl von Uteris von Krinaceus europaeus L. erlaubte es, die

fraglichen Riickl)ildungserscheinungen ausreichend zu verfolgen.

lm gravidcn lUerus des Igels knrz vor dem Wiirf lindot nu\n,

wie IliBKiccm's ausgedclmte Ihilersiichungcn gelelirl halicn, /icuibcli

grosse Fruchtkammern vor, welche ganz von Kpillicl ausgeklcidct

8ind. Dassellie reichl noch etvvas untcr die Riinder der rclativ nicht
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sehr umfangreiclicn (lisooidalen Placenta lienintoi-, welche soinit zn

den gestielten gehort, wenn auoh der Stiel allerdings ein sehr breiter ist.

Die LUernswaiid eines Igels, der gleich nach dem Wurf get()dtet

wurde, ist deninach auch fast vollkommen mit eineni Epithel über-

zogen, das sich als aus hohen evlindrischen Zeilen bestehend erwies.

Nur in einem kleinen antiniesometralen Bezirk, welcher durch die

grossen Gefassstünipfe als Placeutarstelle characterisiert ist, fehlt

eine Epithellage.

Abgesehen voii dem elicn erwühnteii Hess sich bei nieinen Prae-

paraten die Zeit post partuni nicht bestinimen; ich musste mir daher

nach der Starke der Uteri eine Reihe construieren von solclien,

welche bei sehr betraclitlichem Dickendurchmesser die Zahl der

ehemaligen Fruchtkaniniern noch aus Anschwelhingen bestinimen

Hessen, die den Placentarstellen entsprachen, bis zu anderen, welciie

in ihrem Anssehen das Anzeichen einer abgelaufenen Gra\iditat nicht

niehr aufwiesen. Die von solchen Uteris gewonnenen Schnittpraeparate

stinimten gut zu einander und Hessen die verschiedenen Stadiën der

Involution in ausreichender Weise ablesen.

Auf die Phasen der Rückbildung im einzelnen will ich an dieser

Stelle nicht eingehen, sondern nur sagen, dass die wesentHchsten

Urawandlungen in dem Bindegewebe der Uterinschleimhaut und in

dem Drüsenapparat ablaufen. Das Oberflaclienepithel, welches bei

manchen Tieren (z. B. bei Putorius furo) betrachtliche Formveriin-

derungen durchmacht, zeigt solche hier relativ weniger. Sie be-

schriinken sich auf Abstossung überschüssiger Teile sowie Umwandlung
grösserer ZeHen in kleinere. Der Epitheldefect der PlacentarsteHe

wird durch Herüherschieben des Epithels von den Randern aus

gedeckt ahnlich dem Vorgang, wie er in den letzten Jaliren fiir eine

Reihe anderer Sauger bekan nt geworden ist. Da inan eine epithel-

freie Stelle in mehreren Stadiën findet, so ist anzunelimen, dass die

Deckung des Defectes nicht so rasch ablauft, wie z. B. bei vielen

Nagern.

Characteristisch für die Bindegewebslage ist die starke Durciisaftung

derselben ; sie erscheint nach dem Wurf locker, unregelmassig

angeordnet und von einer betrachtUchen Zahl von grossen Blut- und

nanientlich Lymphgefassen durchzogen, die ersteren vornehnilicii an

der PlacentarsteHe, die letzteren in der ganzen Sclileimliaut verbreiict.

In diesem Bindegewebe liegen in der Zeit kurz nach dem Wurf nur

kleine und um-egelmassig gestaltete Driiscn mit niedrigeai Epithel,

welche in der ziemlich dicken Schlcimhaut wenig Platz bean-

sprnchen.

53*
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In dem vollkommen rückgebildeten Uterus finde ich ein nicht eben

starkes, an Zeilen reiehes Schleimhaiit-Bindegewebe vor, in welchem

lange Drüsen in sehr zierlicher und gleiehnuissiger Anordniing von

der Innenflache des Uterus bis zur Musculatur reiehen, wahrend

grössere Blut- und Lymphgefasse in demselben fehlen (s. Fig. 1 in

Hubrecht's Studies in Manimalian Embryology. Quart. journ. of.

mier. SC. vol. XXX. new ser.). Ein Vergleich dieser beiden Stadiën

vom Anfang und vom Ende der Involution ergiebt den Gang, welehen

dieselbe geht. Sie besteht, abgcsehen von den eben erwahnteii geriugen

Epithel-Veranderungen, in einer Verdiehlung des Bindegewebes, welehe

mit einer betraehtlichen Verringerung des Gesamt-Kalibers einhergeht,

und in einer Umordnung des Drüsenapparates, die vermullich mit

einer Neubildung, jedenfalls aber mit einer Umlagerung und betraeht-

lichen Verlangerung der einzelnen Drüsensehlauche verbunden ist.

Ira Bindegewebe sind es weniger die einzelnen Zeilen, welehe

Umwandlungen durchmachen, (wie dies z. B. bei der Hündin post

partum sehr auffallig geschieht) sondern es handelt sich viel aus-

gesprochener um Verringerung von Intereellularsubstanzen, welehe

sehliesslich zu einer Verdichtung des ganzen Gewebes führt.

Gleiehzeitig verkleinern und verengern sich die erweiterten Lymph-

gefasse ebenso, wie die au der Placeutarstelle gelegenen Stainme

der durehrissenen Blutgefasse, deren Thromben sich organisieren.

Die Riiekbilduug an der Placentarstelle geht daiiei enlschieden lang-

samer vor sich, als an der übrigen Sehleiuihaut, so dass niau die

Placentarstelle aueh dann noch als etwas besonderes heraus erkount,

wenn der Epitheldefect derselben vollkommen gedeekt ist.

Nocli langer als die Umwandlung des Bindegewebes braucht die-

jenige der Drüsen zu regelmilssiger Form ; möglieherweise setzt sie

in ihren letzten Phasen erst ein mit dem Auftreten einer neuen Brunst.

Bei einein Vergleich der pin'ri)eralea Involution des Ljel- Uterus

mit dem tjleichen Vorgang, wie er bei den anderen bisher untersuchten

Süugern abliiuft, kann man sagen, dass der Igel in ge)innnter Bezietmng

eine gewisse Mittelstellung zivischen Nagern 7ind Carnivoren einnimmt.

Den erstcren steht er nalte in der Art der Ri'ickbildung des Epitlieles,

einzelnen der letzlcren ine/ir in. derjenlgcn. der Bindegewebsschicht,

o/ine allerdings in dieser /jeziclning eine nd/knnnncnc Uchereinstim-

inu,ng zu zeigen.

Die genaucrcn Belege fiii- die au diesei- Slellc kurz slviz-zierlen

Involutions-Vorgiingc werde i •!! au audercr Stelle bringcn.
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Sterrenkunde. — De Heer .]. ('. Kaptkyn hieill ooii inododoeling

aan van den Heer W. nr, Sitticr : „Oi^t'i' de btianrlaliken der

Jupiter-SatelUeten"

.

(Mede aangeboden door den Heer E. F. van de Sande Bakhuijzen).

De volgende bladzijden l»evalten een kort o\erziolit der resultaten

van eene onderzoeking die uitvoerig gepubliceerd zal worden in de

„Annals of the Rojal Observatory at the Cape of Good Hope". Het

waarnemingsniateriaal waarop dit onderzoek berust is in zijn geiieel

afkomstig van de Kaapsche Sterrenwacht, en bestaat uit

:

V. Heiiometerwaarneniingen van 1891, door Gill en Fixlay, bewerkt

door mij en gepubliceerd in mijne dissertatie. ^)

2°. Photographische platen van 1891, gemeten en bewerkt door mij.

3°. Heiiometerwaarneniingen van 1901 en 1902, door Cookson,

bewerkt door hemzelven en gepubliceerd in Monthly ï^otices

June 1904 p. 728—747.

4°. Photographische platen van 1903 en 1904, gemeten en bewerkt

door mij.

Mijn doel met de bewerking van dit materiaal was uitsluitend de

bepaling der hellingen en knoopen van de baanvlakken der Satellieten

en van de bewegingen dier knoopen. De platen 1903 en 1904 wer-

den genomen om een tweede epoque te verkrijgen, waaruit door

vergelijking met 1891 de knoopenbew^egingen zouden kunnen bepaald

worden.

De schoone serie waarnemingen, door den Heer Cooksox in 1901

en 1902 uitgevoerd, verhoogt het gewicht van die bepaling aanmer-

kelijk.

Hv heb reeds in mijn dissertatie (cliapter IV) er op gewezen dat

voor de andere elementen, die uit de waargenomen Cjovicentrische)

lengtes der Satellieten moeten bepaald worden, de eclipswaarnemingen

waarschijnlijk voldoende materiaal leveren. Overigens zijn uit de boven

onder 1° en 3" genoemde waarnemingsreeksen alle elementen afgeleid.

Voor de bepaling der hellingen en knoopen, die uit de geobser-

veerde breedtes moeten afgeleid worden, zijn daarentegen eclipswaar-

nemingen minder geschikt, zooals ik 1. c. pag. 77 aantoonde. De
kennis der hellingen en knoopen is vooral belangrijk om de groote

knoopenbewegingen, die door de theorie worden vereischt, aan de

waarnemingen te kunnen toetsen. Daar deze knoopenbewegingen

bijna geheel door de afplatting \'an de planeet worden voortgebracht,

^) Discussion of Heliomeler-Obsei'valions of Jupiler's Satellites, Groningen J. B,

WOLTERS 1901.
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is het aangewezen fundaraentaalvlak, waarop de breedtes moeten

betrokken worden de equator van Jupiter.

Neemt men een assenstelsel aan, waarvan de y-as is de projectie

op den liemelbol xan de loodlijn op dit fnndanientaahlak (d. i. de

rotatie-as van Jupiter), en de .7>as de groote cirkel door het centrum van

de planeet loodrecht op de y-as getrokken, dan zijn voor de bepaling

der hellingen in knoopen alleen de coördinaten ?/ der satellieten van

belang. Ik heb daarom ook alleen deze coördinaten gemeten. De
plaat werd met behulp van den positiecirkel, waarvan het meettoestel

van het Laboratorium te Groningen is voorzien, gebracht ongeveer

in den positiehoek F -f 90", waar P de positiehoek is van Jupiters

geadopteerde rotatie-as. De plaat kan zich dan bewegen evenwijdig

aan een rechte lijn, die ongeveer samenvalt met de ,7>as, en die

gedefinieerd is door de as van den cylinder, waarlangs de plaathouder

bij zijne beweging glijdt. De coördinaten loodrecht op deze as, die

dus, op kleine correcties (refractie, oriëntatie en schaalwaarde) na, de

gezochte coördinaten y zijn, werden dan direct met de micrometer-

schroef gemeten. De gemeten grootheden bedragen bij deze meet-

methode nooit meer dan enkele revoluties van de schroef. Alle fouten

van réseaulijnen, schaalverdeelingen, ,,Kippfehler" etc. worden ver-

meden. De rechtheid van den cylinder werd lierliaaldelijk gecontro-

leerd door vergelijking met een gespannen cocondraad. Zijne fouten

zijn zeker kleiner dan 0.2 micron. De positiehoekcn werden afge-

lezen met twee microscopen, en de oriëntatie der plaat werd bepaald

uit een paar standaard-sterren, waarvan voor dit doel op elke plaat

eene opname genomen was, en uit ,,trails" van de satellieten. De
toevallige fouten van de metingen der satellieten zijn bevredigend,

distortie van de gelatine is niet te constateeren, en uit de discussie

van een twaalftal speciaal voor dit doel genomene platen blijkt dat

de orienlaliei)cpaling uit de trails altijd, en die uit standaard-sterren

onder zeUero (weliswaar niet altijd gemakkelijk te vervullen) con-

dities, praktisch \rij is \an svstoinalischo fonlen. De tnovallige tonton

van l»eide bepalingen zijn zeer klein.

Het beeld van de planeet zelf is niet genieten. De gcnielen groot-

heden lievatlcn dus voor elke plaat een onbekende constante, die

geëlimineerd werd door in de verdere reducties te gebruiken de

y-coördinaten gerekend van af het gemiddelde van alle satellieten

die op de plaat voorkomen. De conditie- en normaalvergelijkingen

voor deze relatieve coördinaten worden zeer eeinonndig en syin-

melriscii. Plaatsgebrek veriiiedt mij echter verder oj) de metingen

en rcMiiiciies in te gaan ; ik zal dadelijk liet resultaat mededeclen.

De onbekenden die uit iedere oppositie bepaald werden, zijn de
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correcties tot de geadopteerde Wcaarden van de elementen /) en q

voor de vier satellieten, die gedefinieerd xijn door

p = i s!n {— Sh)

q = icos{— ^n.)

waar / en S\ de helling en klimmende knoop zijn van de satellieten-

baan op liet fiindamentaalvlak. De lengte van de knoop is gerekend

van af de klimmende knoop van het baan\iak van Jiipiter op het

fnndamentaalvlak. De grootheden betrekking hebbende op de vier

satellieten worden door de snftixen J—4 onderscheiden.

De volgende tabel bevat de resnltaten \a\\ de verschillende waar-

noniingsreeksen, met hnnne waai'schijnlijke lonten.
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De waarden voor 1891 [Heliometer) zijn de in mijne dissertatie

afgeleide met enkele onbeduidende correcties in de laatste decimalen.

De resultaten van den Heliometer en die uit de platen zijn vereenigd

met de relatieve gewichten 2 en 1.

De resultaten van 1901 en 1902 zijn ontleend aan de boven

geciteerde mededeeling van den Heer Cookson.

Ik heb mij echter genoodzaakt gezien A^;^ en £\q^ voor 1901 en

1902 te verwerpen. Cookson vindt uit de reductie zijner waarne-

mingen eene ongelijkheid in de breedte van satelliet IV, waarvan de

periode de helft \an den omloopstijd van den satelliet bedraagt, en

de coëfficiënt ongeveer 50" is. Ik heb naar deze ongelijkheid gezocht

in de waarnemingen van 1891, 1903 en 1904 en kan met volkomen

zekerheid verklaren dat er in geen van die jaren ook maar een

spoor is van eenige periodieke ongelijkheid, waarvan het argument

een veelvoud zou zijn van de middelbare lengte van Sat. IV. Daar

ook een dergelijke ongelijkheid door de theorie zich niet laat ver-

klaren heb ik gemeend hare realiteit te moeten betwijfelen, en daar

de oorzaak, die deze schijnbare periodieke ongelijkheid teweeggebracht

heeft, onmogelijk zonder invloed op de bepaling p^ en q^ kan geble-

ven zijn, scheen liet mij de zekerste weg toe de uit de waarnemingen

van 1901 en 1902 gevonden waarden dezer elementen te verwerpen.

Alle andere door de waarnemingen geleverde correcties £\p en Lq
zijn voor de volgende discussie gebruikt, met gewichten omgekeerd

evenredig aan het quadraat van hunne waarschijnlijke fouten,

en overeenkomende met een w. f. van de gewichtseenheid van

± O.'^OOSO.

Voordat ik tot deze discussie overga moeten eerst de theoretische

uitdrukkingen van /j en q ontwikkeld worden.

In den tijd toen Lagrangk en Lapl.\ce de analytische tiicorie der

satellieten schiepen waren de eclipsen vrijwel de eenige verschijn-

.selen der satellieten, die waargenomen werden. Voor deze is het vlak

waarin de as van de schaduwkegel ligt, d. i. het baanvlak van .lupiler,

het natuurlijke fundamenlaalvlak, en dit werd dan ook door hen ge-

kozen. Souii.LAKT, die in 1880 zijne tiioorie puliliceerde, volgde

hun voorbeeld.

Het is dus allereeisl nuodig, voor de vergelijking met moderne

observaties, de door deze theorie gegeven uitdrukkingen voor de

breedtes boven het l)aanvlak Ie herleiden lot breedtes boven den

e(piator. Dit is reeds door Mahtu gedaan, die in 1891 naar Som,lahts

theorie tafels construeerde voor de l)efekening \an de coördinaten der

satellieten (Monthly Noliccs, Jiine 1891, pag. 505—539j.
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Tijiat T en .V <lo Iiolliiif!; cii knoop ') zijn van een dor satelliefen-

banen op liet haanvlak van Jiipiler. Soiillarts tlieorie geeft dan

ƒ, sin Xi = ^t" b,jsin dj + f'i w -"'" (^

A

^T . . . . (1)

/, cos Ni =: ^ hijKin dj + /i,- w .sv;; (9„

)

./ = •

In deze formnles zijn to en 6^ de helling en knoop van den eqnator

van Jnpitor op liet haanvlak. Alle lengtes zijn gemeten vanaf liet

punt Aries. De hij zijn constanten, en de hoeken 6i varieeren evenredig

aan den lijd. Van de constanten hj zijn slechts vier onderling onaf-

hankelijk. Als wij stellen

:

ha — Yi bij= Oij Yj ,

dan zijn de y, constanten. De verhoudingsgetallen öy en (</ en de

coëtiicienten van den tijd in de nitdridvkingen voor &i Avorden door

de theorie gegeven als functies \an de massas, de afplatting en de

middelbare bewegingen. De constanten öij zijn kleine getallen (de

grootste is o^z ^= 0.1944) behalve natuurlijk die uit de diagonaal,

au = 1. De grootheden fi,- verschillen weinig van de eenheid. De
hoeken y,- en ^, zijn wat Lapl.\ck noemt de ,,inclinaisons et noeuds

propres' van de satellieten.

Laat nu u)^ en tl', zijn de helling en de lengte (vanaf het punt

Aries) van de dalende knoop op het baan vlak van het vlak dat ik

als fundainentaalvlak Avensch te adopteeren. Lengtes in dit vlak

reken ik vanaf den knoop \p„ als nulpunt.

Als nu / en ^ de helling en knoop zijn \'an een satellietenbaan

op dit vlak, dan heb ik met verwaarloozing van grootheden van de

derde orde in /, / en «>„

:

i sin fij = It:in (X—^\)
i cos cQj =r Jcos (X—r\\) + to»

Als ik Jiu nog invoer de notalies

n=t|', -^; r^, = ^,^ _ ö„ -f 180°

.«,= Yi sin Pi .i;„ ^= w sin ifj } . . . (2)

yi= y; cos Pi y^ z=: O) cos t|> — u}^

dan worden de uitdrukkingen voor ^) en q:

(3)

Pi= 2 aijXj — fi.-i-o

I

li= -^ <^i i ;ij + (1 — f'i) to„ — m ,v,
I

7=1
1

') Onder knoop wordt verslaan klimmende knoop, wanneer niet het tegendeel

uitdrukkelijk vermeid is.
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volüens Soi'iLLARTs theorie, ')

Marth heeft geadopteerd

a)„ = de waarde van w

V'o = ., ., >, '^o + -180°

en de grootheden p en g gerekend naar de formules (3), na daarin

a,\, ^ T/j, zrn O gesteld te hebben.

Opdat uit de vergelijkingen (3) de onbekenden y;, f;-, x^, ?/„ opge-

lost kunnen worden is het noodzakelijk dat de coëfficiënten <Ty en

m bekend zijn. Ik heb deze coëfficiënten overgenomen van Socillakts

tiieorie als zijnde de beste die tegenwoordig beschikbaar zijn. Deze

coëfiicienten zijn zeer gecompliceerde functies van de niassas, de

afplalting van Jiipiter en de middelbare bewegingen. Als een ruwe

benadering kan men aannemen dat de coëfficiënten öy evenredig zijn

met de massa iiij. Daar de massas slechts zeer onsoldoende bekend

zijn geldt hetzelfde van de coëfficiënten der vergelijkingen (3). Dien-

tengevolge kan ook het resultaat van de tegenwoordige discussie niet

als definitief aangezien worden, maar de discussie zal herhaald moeten

worden, zoodra betere waarden dezer coëfficiënten bekend zijn. De

thans afgeleide resultaten zullen echter ongetwijfeld reeds eene vrij

goede benadering zijn.

Het is misschien ook niet overbodig er op te wijzen dat de onze-

kerheid der coëfficiënten niet alléén aan de onbekendheid der massas

ligt. De waarden dezer coëfficiënten door Soüillart afgeleid uit

dezelfde massas en elementen volgens twee verschillende integratie-

methoden vertoonen verschillen van zoodanig bedrag dat de daaruit

volgende verschillen der berekende p en q van de orde zijn van de

waarnemingsfouten. Het is nauwelijks te verwachten dat hierin ver-

betering zal komen zoolang niet de equator in plaats van het baan-

vlak als fundamentaalvlak der theoi-ie genomen wordt. De door Marth

en mij geadopteerde coëfficiënten zijn afgeleid uit de tweede integratie-

methode, waaraan ook Soüii.i,akt zelf de voorkeur geeft.

Deze coëfficiënten worden dus in het volgende als absolute con-

stanten behaiidold. Als wij nu de correcties tot de geadoi)tcerde

waarden van ,'v en yi door <f,i', en d>/, voorslellcn, moeten dus de

onbekenden

ff'«i (fi/i '«o ?/o

opgelost worden uit de vergelijkingen

:£ Oij ff.vj — (li .r„ = Lpi

::£ o,j (\ Hj
— ic; .v, = a q,

(4)

1) Marth heefl irn;rl)ij ueiiige vcrgissiiigL'U l)cgauii, die in de uitvoerige publicatie

vermeld zullen worden, maur die geen invloed op het resultaat hebben en dus hier

verwaarloos.! kunnen worden.
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De term (1 — ,"')"*o '" *^g tweede der vergelijkingen (3) moet

natuurlijk als absolimt bekend behandeld worden.

Om deze vergelijkingen handelbaar te maken definieer ik de groot-

heden L XI en A v; door de vergelijkingen

2Ï" Gij L Xj = Api
I

2 öij A IIj = Lq, \

Deze vergelijkingen zijn eens voor al op te lossen, en gc\en

A ,Vi = ^' öy' A pj \

A _(/, = 2 öij A qj \

Als ik nu verder stel

m' = :^ Oijnj

worden de conditie-\ergelijkingen

d.i-i — fl;',r„ =r A .r,- 1

^ yt — f'i ' j/o = ^ .V/ i

of, wanneer men de oorspronkelijk geadopteerde waarden \an

av en l/i door .r,„ en ^v ,„ voorstelt, zoodat .?•,-:=.;.,(, -f ff.c,-, yii= i/i^-\- di/i

,

•''j — f'i' '*'o
=^ ''"io + ^''<

I

,'// - /«'-'.'/o = .'//„ + A!/,i

Nu zijn .(', en ;/, bepaald door de vergelijkingen (2), waarin y, coii-

dn
stanten zijn, en r;= r,,, -|

—

— {t— /„). De onbekenden die uit de ver-
dt

dr;
gelijkingen (8) opgelost moeten worden zijn .t\, y^, y,-, r,- en .

dt

dn
De waarden van —- voor de verschillende satellieten zijn echter

niet onderling onafhankelijk. De theorie geeft deze differentiaal-

quotiënten in functie \an de niassas der satellieten en de afplafting

der planeet. Van de massas kunnen wij hier afzien. Ik heb getracht

eene correctie tot m, te bepalen, doch het gewicht dezer bepaling

is te klein om eenige waarde te hebben. De andere massas hebben

nog minder invloed.

De afplatting treedt op in den \orm van den factor Jb'', waar J
de bekende coëfficiënt is, die benaderd gelijk is aan q

—
' ,y (q =

ellipliciteit van het vrije oppervlak, <f = verhouding ^•an centifugaal-

kracht en zwaartekracht aan den equator van Jupiter) en f) de
equatoriale diameter van de planeet.

Als men stelt

öJb'
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dan zijn de ware waarden der dilï'crenliaal-quotienten

dn̂i __fdri\
dt '

+"'"•

De coëfficiënten ai hangen practiscli alleen af van de middelbare

bewegingen en zijn als absolute constanten te behandelen. Zij ver-

schillen weinig van zelf, waaruit volgt dat de verlioudbuien der
dt

vier knoopenbewegingen als benaderd gegeven beschouwd moeten

worden. De geadopteerde waarden zijn volgens Souillarts theorie

(dagelijksch):

^ii^ = 0°. 14109 f'-^ 1 = 0°.007019
dt L \ dt

\dt).
= 0^033010 (

—1 1 = 0°.001898

De 36 vergelijkingen (8) bevatten dus de 11 onbekenden :

Deze vergelijkingen moeten door succesieve benaderingen opgelost

worden. De condities voor de toepassing der methode <ler kleinste

quadraten zijn allerminst vervuld.

Deze benaderingen zijn aldus uitgex'oerd. Laat .r„„ y„„ benaderde

waarden zijn voor .r„ en y„ zoodat a\ = .(•„„ + rf.?-„ en ;/„ = )/„„ + óii^.

Ik heb dan

Xi — in' d.r\ = .!•
„ + A.v; + (t ' a;„„

j

yi — Hl' óy, = yi, + Lyi + (t/ y„„ '

Wanneer men \eronderstelt dat óx„ en óy^ te vei'waarloozen zijn,

is dus

yisin Fi = .r/„ + A.r; -f fi;' .r„„ ,

y; cos Fi z= _?/,•„ -(- Ay, -|- fi,' //„„ \

Ik i)er('k('ii uu de grootheden (/i en (r, uit do vergelijkingen

,/; sin Gi = .),„ + A .r,- -f fj,' .-•„,
j

yi cos Gi = //,„ + A //, -|- ft/ y„„ ]

Dan iiL'li ik dus ter be|)aliug van de andere onbekenden de ver-

gelijkiugcu:

ri.-''^i^lj = G\ 02)
(it 1

Waunoor deze V(>rg('lijkiug('U couslaulc waardi'U voor y,oplexcicn,

en waanlcn voor , die <loor een aaiMicnieiiiKc waarde van x ui
dt

(9)
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overeenstemming met elkaar en met de theorie kunnen gebraclit

worden, is de benadering voldoende, zoo niet dan moet eene nieuwe

benadering gemaakt worden. Ik ben nu liegonncn met als benade-

ring te nemen

'-•oo = yoo = 0.

De A-erg. (12) werden dan gevormd en opgelost. In deze solutie

hel) ik de waarden van—- voor de vier satellieten afzonderlijk be-
dt

paald. De vergelijkingen (12) bestaan dan uit twee stellen voor iedere

satelliet, en elk der 8 stellen is onafhankelijk van alle andere. De

residus die na substitutie der onbekenden overblijven zullen verderop

medegedeeld worden te samen met die der andere soluties. De vv.f.

van de gewichtseenheid is ± 0°.0086.

De knoopenbewegingen zijn volgens deze solutie (Sol. I):

'^ = 0°.01213 —
' = 0°.00587

dt dt

~=0°.030266 — =0°.00189.
dt dt

Vergelijkt men deze met de theoretische dan blijkt dat hunne

onderlinge verhoudingen geheel andere zijn. De knoop van satelliet

I, die volgens de theorie eene beweging heeft van ongeveer 50^

jaarlijks, vertoont in deze solutie eene jaarlijksche beweging van

ongeveer 5°. Ook de verhoudingen der drie andere knoopenbewe-

gingen verschillen aanzienlijk van de theoretische. Ook zijn de in-

clinaties verre van constant, zooals uit de residus A y onmiddellijk

blijkt.

Het verdient nog opmerking dat de waarde van —— ongeveer
dt

overeenkomt met de door Cookson uit de waarnemingen van 1891,

1901 en 1902 afgeleide. Dit was te verwachten, daar ook Cookson

bij die afleiding de correcties tot positie van den equator verwaar-

loosde. Het kleine verschil tusschen Cookson's waarde van — en
dt

die van Sol. I moet niet toegeschreven worden aan slechte overeen-

stemming der observaties van 1903 en 1904 met die van 1901 en

1902, maar aan de eliminatie van de correcties tot de elementen der

andere Satellieten door de transformatie \an hp en hq tot Lx en A//,

terwijl Cookson die correcties niet elimineerde maar verwaarloosde.

Ik heb nu nieuwe oplossingen gemaakt, waarbij uitgegaan werd

van benaderde waarden j\„ en //,„ en als onbekenden worden ingevoerd

n r,-, (f.P„ dy, X.



( 79fi
)

De onbekenden d ?/„ en y. zijn zeer moeilijk te sciieiden. Het

gewicht van de bepaling \an se wordt sterk verminderd door de

invoering \an de correctie tot de positie van den eqnator. Dat dit zoo

zijn moet is licht in te zien. Immers als er maar één satelliet geob-

serveerd was op twee epoques zon het onmoyelijh zijn zoowel de

knoopenbewpging als den equator te bepalen. Men zou dan n.1. voor

de vijf onbekenden, y, r, — , ,;„, en //„ slechts vier gegevens hebben.

n.1. [) en (/ voor elk der beide epoques. Nu wordt x practisch alleen

bepaald nit Satelliet II. De knoopenbewegingen van III en IV zijn

te langzaam, en de helling van I is te klein, om een bepaling der

knoopenbewegingen van deze satellieten toe te laten, die in nauw-
keurigheid vergelijkbaar is met die van II. De knoopenbewegingen

der Satellieten I, III en IV moeten in eene bepaalde verhouding

staan tot die van II. Als dus deze laatste bekend is levert elk der

drie andere satellieten eene bepaling van den equator, waarna dan

weer de bepaling van x uit II moet herhaald werden, en zoo voort

tot een voldoende overeenstemming is verkregen. ').

De oplossing is in de ])raktijk niet op deze manier uitgevoerd,

maar alle vergelijkijigen werden tegelijk behandeld. Deze beschouwing

wordt hier alleen medegedeeld om te doen uitkomen dat de ligging

van den equator moet volgen uit de conditie dat zij dezelfde is voor

de vier satellieten en de verschillende epoques, m. a. w. dat de

inclinaties constant moeten zijn, en de knoopenbewegingen de theo-

retische onderlinge verhoudingen moeten hebben. Daar een kleine

verschuiving van den equator bij de kleine hellingen een groeten

invloed op do knoopenbeweging heeft, is het te verwachten dat de

onbekende y. en de grootheden, die de ligging van den equator

bepalen, Avedcrkcerig eikaars gewichten verkleinen. (Dat dit, zooals

uit de solulie l)]ijkl, bij ?/„ veel sterker optreedt dan bij ,v„ is toe-

vallig en hangt samen met de keuze van het nulpunt der lengtes).

Deze consideraties hebben mij bewogen een poging te doen x te

bepalen uit vergelijking met andere waarnemingen, en wel met de

door DiaAMiiKK \oor dr^ epoque 1750 afgeleide waarden van ö,. Eene

waarde van x, die \ • /^, uil de moderne waarnemingen terugge-

rekend tot 1750 een waarde zou geven ongeveer gelijk aan die van

Dklambrk, werd aangenomen en uil de nuxlerne observaties alleen

•ï^o. //». <^yi en ff/',, bcjiaald. Dil geeft de solulie \'il, lerwijl in de

') CooKSON lieell hij y.ijiio (liscu.s.siü van do \vaaiiu'iiiinjj,cii van 1891, lUül en

VMi (leze rnelliode gevolgd, maar is l)ij de eerste bena<leiing blijven slaan. Zijne

correcties jlot den ('(inalor nil Sal. lil en IV afgeleid zijn in denzcüden zin als de

door mij ^gevondene.
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soliitie VI alle onhekcnden (inclusieve x) uit do moderne waarne-

mingen alléén werden bepaald. Ik deel hier de resultaten dezer beide

soluties mede, die ik beschouw als het beste wat met onze tegen-

woordige kennis der niassas bereikbaar is. Tusschen de beide soluties

een keus te doen, waag ik niet. Waarschijnlijk zal een eventueele

verbetering der öjj een toenadering tusschen de twee soluties ten

gevolge hebben.

In plaats van r, geef ik direct &i = \p^ — r,-. De medegedeelde

waarden gelden voor 1900 Jan O, middelbare middag van Greenwieh.

Solutie VI Solutie VII Aanf/enomen

wairJcn.

x„ — 0°.0i72 =t ".0023 — 0".0177 ± «0022 O

y„ + O .0427 ± .0043 + O .0489 ± . 0022 O

X — 0.0321 ± .0094 — 0.0126 O

Yi
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ring na (y,) zijn alle correcties tot de oorspronkelijk geadopteerde

waarden vele malen grooter dan hunne waarschijnlijke fouten.

De residus der beide soluties VI en YII zijn gegeven in de vol-

gende tabel te samen met die van Solutie I. De waarschijnlijke

fouten, die ter vergelijking bijgevoegd zijn, zijn iets grooter gekozen

dan die van de geobserveerde A ^> en A q, daar door de transfor-

matie van Lp en A ^ tot A .) en A y, ook afgezien van de onzeker-

heid der <7,;, de w.f. eeni^szins vergroot moeten worden.
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De w.f. van de j2,c"'i''l'i^^'*^""''f'^'. «l'^ voor Sol. I ± 0°.0086 was,

is voor Sol. VI ± C.OOGr) en voor Sol VII ± ()°.0()64- xMaar \ooral

in hunne overeensteniniing- met de theoretische condities zijn deze

beide solnties veel heter dan Sol. 1. De inclinaties zijn constant

geworden binnen de w.f. De residus der knoopen vertoonen nog

alleen een merkbaren gang voor Sat. I (in Sol. Vil, waar de knoo-

penbeweging niet uit de observaties bepaald werd, ook voor Sat. II).

Toch is het verschil met de theoretische knoopenbeweging zeer ver-

minderd. De uit Sol. VI met verwaarloozing der theoretische betrek-

dr
king bepaalde waarde van —^ zou zijn 0°.1250, terwijl de uit de

dt

gevonden w;\arde van x volgende waarde is OM 367. Dit is een

groote vooruitgang vergeleken met Sol. I (0°.0121).

De resultaten voor Sat. III in 1901 en 1902 die in alle solnties

gi'oote residus gaven, zijn in de solnties VI en VII verworpen.

Deze verwerping iieeft geen merkbaren invloed op de waarden der

onbekenden, maar vermindert de w.f. van de gewichtseenheid xan

± 0°.0072 en ± 0".0073 tot ± 0°,0065 en ± 0°.00G4 voor de

beide solnties VI en VII respectievelijk.

De waarden van di teruggerekend naar 1750 zijn :

Sol. I Sol. VI Sol. VII Damoiscau Delanibre

ö, 151°.8 252°.4 281°.0 282°.0 283°.3

(9, 282 .9 333 .0 338 .6 353 .5 352 .5

e, 110 .3 114 .2 117 .1 98 .3 105 .0

Ten slotte kan ik niet nalaten aan Sir D.wid Gii.i. mijn diepge-

voelden dank uit te spreken voor de belangstellende bereidwilligheid

waarmede hij mij het waarnemingsmateriaal der Kaapsche Sterren-

wacht afstond en steeds bereid was aan al mijne wenschen te gemoet

te komen.

Natuurkunde. — De Heer Zkeman biedt eene mededeeling aan

van den Heer F. M. Jaegkr : „Een eenvoudige, geometmche

afleiding der betrekkingen, welke tusschen de waargenomen en

ijezochte grootheden bestaan, die bij de W. YoiOT'sche methode

ter bepaling van 't warmtegeleiding.tvermogen van kristallen, ter

sprake kome7i".

(Mede aangeboden door den Heer J. D. van der Waals).

Zooals bekend is, heeft W. Voigt ') voor een tiental jaren eene,

op een bekend principe van Kirchhoff gebaseerde methode aange-

geven, om het relatieve warmlegeleidingsvermogcn van kristallen, in

1) Voigt, Göttinger Nachrichten, 189(5, Heft 3.

54

Verslagen der Aldeeling Natuurk. Dl. XIV. A". 1905/6.
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de vevschillende hoofdrichtingen te bepalen. Zijne wijze van experi-

menteeren bestaat in de bepaling van den knik, welke twee isother-

men vertoonen aan de grenslijn ^an eene kunstmatige tweeling,

welks hoofdrichtingen een gegeven hoek ip met die grenslijn maken,

terwijl de warmte-strooming langs de grenslijn plaats heeft. De

isotherraen worden door de afsmeltingslijnen zichtbaar gemaakt, welke

in een mengsel van elaïdinezunr en was, dat als overtrek van

't kristal-oppervlak is aangebracht, ontstaan.

Voigt's methode is veel nauwkeuriger dan die van de Sénakmont ')

of die van Röntgen "), en aangezien ik voor andere doeleinden de

bepaling noodig had van 't relatieve geleidingsverniogen voor warmte,

bij meerdere kristallen, zoo lag 't voor de iiand de door Voigt aan-

gegeven methode te bezigen.

Bij een kristal, voor welke de, uit de theorie van G. C. Stokes')

voortvloeiende rotatorische koë (Beien ten = O zijn, worden door Voigt

de hier noodige relatie's afgeleid, door opstelling van de vergelijkingen

van den warmtestroom volgens de drie koördinaat-assen, en invoering

van de grensvoorwaarden, welke aan de scheidingslijn van beide

plaatjes gelden ; nl. : dat langs die lijn 't temperatuurver\'al in beide

plaatjes 't zelfde moet zijn, en bovendien, dat in een op die grens-

lijn normale richting de totale warmtestroom dezelfde moet zijn in

beide aan elkaar grenzende plaatjes.

Prof. LoKENTZ was zoo goed, voor mij de genoemde betrekkingen

op analoge wijze af te leiden, en de voorwaarden te rele\eeren,

waaronder de waar te nemen knik in de isol hermen zoo groot

mogelijk zal zijn.

Is 6 de gemeten knik, en is de hoek (J>, welke de grenslijn in

beide plaatjes met de twee hoofdrichtingen maakt, =45°, dan

wordt de verhouding der beide warmtegeleidingskoëfficicntcn in die

hoofdi'ichtingen, dus — gevonden uit

:

Verschilt <p van 45", dan vindt Voigt in dat geval

:

helgcen voor <f = 45" in do formule van 1'rof. Lokentz overgaat,

') DE SÉNAiiMONT, Coiiipt. iciid. 25, 4.")'.), 7U7. (1S47).

') HöNïoEN, 1'oKg. Atm. 161, liu;3, (1S74).

*) Stokes, (janibr. and Dublin Mutli. Jüuiiial. 6 215, (1851).
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indien men A/ — ( =r ti/ii volgens Voigt's afleiding), in plaats van

fi/B invoert.

In 't \olgeM(ie nujge, in plaats van de vrij ingewikkelde formules,

welke ter liepaiing dezer relatie's noodig zijn, een eenvoudig geo-

metrisch öeivi/s meegedeeld worden, dat bovendien terstond y- in een

vorm geeft, w-elke zonder meer, voor logarithmisclie berekening ge-

schikt is, en 't voordeel van meerdere aanschouwelijkheid bezit.

Indien van uit eenig punt O in een kristalfase zich eene warmte-

beweging naar alle zijden ongestoord kan uitbreiden dan zijn de

isotliermische oppervlakken in zoo'n kristalfase in 't algemeenste

geval koncentrische en gelijkvormige, drieassige ellipsoïden, wier

halve assen zich verhouden als: l/A,, 1/.Ï, en l/^,, onder hen moge

hier de zgn. Jioofd-ellipso'ide h, welker assen V^, l/^ en l/i^^zijn,

meer in 't bijzonder in 't oog gevat worden.

Wij zien hiei'bij van alle rotatorische kwaliteiten van 't kristal af,

en denken ons een oneindig dun plaatje, evenwijdig aan een thermisch

symmetrievlak gesneden, en welks hoofdrichtingen met de coördinaat-

assen samenvallen. Laat in tig. 1 de elliptische doorsnede van 't

plaatje met de ellipsoïde li zijn voorgesteld ; de waargenomen smelt-

lijn heeft dan de richting der raaklijn aan de ellips in 't punt P{.v'y'),

dat gegeven is door den radinsvector q, welke met de X-as den

hoek (f moge insluiten. Langs q, als grenxlljn, moge derhalve hier

de warmtestrooming plaats vinden. Dan is de vergelijking dier

c.VY
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en de bijbeliooremle, maximale knik e in de isothermen is dan

gegeven door

:

tq - :=

Versciiillen, — zooals de waarneminu; meest leert,

zeer weinig van elkaar, dan kan men sclirijven

:

e }., — X,
tq— =

2 X,+X,

i/;., en ^/;.,

. . . (C)

In praxi kan men dus met groote toenadering tot 't theoretische

maximum, </' = 45° nemen, zoodat dan het tweelingsplaatje met

isothermen, etc, de gedaiinte van fig. 2 krijgt. In dit geval volgt

uit A:

Fig. 2.

Drukt men tcj e uit in 1'unktie van t(j — uit (('), dan verkrijgt men

de door Prof. Lokentz afgeleide betrekking

:

Tevens wordt bij de hier gegeven geometrische afleiding nog weer
liet feit voor oogen gevoerd, dat de hoek ij» in 't algemeen van dO"

verschilt, m. a. w. didaktisch laat zich, — waar reeds Voigt op
wees, — langs dezen weg op eenvoudige manier ook experimenteel

aantoonen, dat de isothermen in_kristallen in 't algemeen niet lood-

recht op de richting van den warmtestroom staan.

Slechts langs de thermische hoofdassen is dit wèl 't geval, daar
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de raaklijneji aan de ellipsen dan loodreriit op die assen gericht zijn.

Tegelijk volgt nit tig. 1 de vonii van den knik, voor A, ^ ;i,.

Metingen aan kristallen, naar deze methode verricht, hoop ik

binnen korten tijd mede te deelen, alsmede eenige opmerkingen

omtrent de belangrijke verschillen van de aldus verkregen uitkomsten

met die, welke volgens de gebruikelijke methoden van dk Sén.vrmont

en RöNTGEN bij dezelfde mineralen zijn verkregen.

Zaandam, Maart 1906.

Natuurkunde. — Voor de werken der Akademie wordt aan-

geboden door den Heer .). D. van der Waals een verhandeling

van deft Heer J. W. Giltay; ,,Experimental-Untersuchung über die

Möglichkeit einer Doppeltelephonie mittels unterbrochener Kliinge."

De Voorzitter verzoekt de Heeren Haga en JuLies hieromtrent vei"-

slag uit te brengen in de volgende vergadering.

Aardkunde. — Voor de werken der Akademie wordt aange-

l)odeii duor den Heer H. G. van de Sande Bakhuyzen een verhan-

deling van den Heer J. Lorié: ,,De geologische bouw der Geldei-sche

Vallei benevens Beschrijving van eenige Nieuwe Grondboringen". VH.
De Voorzitter verzoekt de Heeren van Bemmelen en van Diesen

hieromtrent verslag uit te brengen in de volgende vergadering.

Ter vervanging van den Heer Lorentz wordt de Heer Kamerlingh

Onnes benoemd tot het vaststellen van de processen-verbaal der

Buitengewone Vergaderingen.

Wegens de Vcreenigde Vergadering op Zaterdag 28 April a. s.,

zal de April-vcrgadering golioudeu worden op Vrijdag 27 April a.s.

De Vergadering wordt gesloten.

(11 April, 1906).
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aniline derivaten". (Aangeboden door de Hceren P. van KoMBURGn en C. E. A. Wiciimaxx;, p. 827.

F. M. Jaeger: „Over een nieuw geval van vorm-analogie en mengbaarheid bij jilaatsings-

isomere Benzolderivaten, en over de kristalvormen der zes isomere Nitrodibroombeuzoleu". (Aan-
geboden door de Heeren A. ¥. Hollemax en A. P. K. Fraxculmont), p. 830.

P. Zeemak: „Magnetische splitsing der spectraallijnen en veldsterkte", 1ste gedeelte, p. 838.

(Met ée'u plaat).

Jax de Vries: „Eenige eigenschappen van bundels van algebraïsche krommen", p. 841.

J. MOLL v.is Cuarante : ..De salicvlzuurvorming uit natriumphenolaai". (Aangeboden door
de Heeren A. P. N. Fraxciiimom en V. vax Uo.mburgii), p. 845.

J. J. VAX Laar; „Iets over den osmotischen druk van oplossingen van niet-elektrolj ten, in

verband met de afwijkingen van de wetten der ideale gassen". (Aangeboden door de Heercu
II. W. Bakhuis Roozeboom en A. F. Holleman), p. 849.

A. Smits: „Over de invoering van het begrip metaal-ionen-oplosbaarlieid bij het elektro-
motorisch evenwicht". (Aangeboden door de Heeren H. W. BAKitris Roozeboom en J. D. vajt

DEK Waai.s), p. 859.

A. Smits: „Over den loop der P,7-Iijnen voor vast-fliiïde bij standvastige samenstelling".
(Aangeboden door de Heeren J. D. van der Waals en H. W. Bakhuis Roozeboom), p. 866.
(Met ée'n plaat).

Aanbieding van Boekgeschenken, p. 877.

Het Proces-Verbaal der vorig-e vergadering wordt gelezen

goedgekeurd.
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Ingekomen is

:

1°. Missive van Z.Exc. den Minister van Binneiilandsolie Zaken

d.d. 25 April 1906 bericht gevende dat de benoeming van de Heeren

H. G. VAN DE Sande Bakhuyzen tot Voorzittel', D. .1. Korteweg tot

Onder-Voorzitter en J. D. van der Waals tot Secretaris der Natuur-

kundige At'deebng door H. M. de Koningin zijn bekrachtigd.

Voor Icennisgeving aangenomen.

2°. Missive van Z.Exc. den Minister van Binnenlaiidsche Zaken

d.d 10 April 1906 bericht gevende, dat de benoeming van den Heer

S. HooGEWERFF tot gedelegeerde der Nederlandsche Regeering bij het

in April 1906 te Rome te houden Scheikundig Congres overeen-

komstig zijn verzoek is ingetrokken en dat in zijne plaats benoemd

is de Heer H. P. Wijsman, hoogleeraar te Leiden.

Voor kennisgeving aangenomen.

3°. Missive van Z.Exc. den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver-

heid d.d. 11 April 1906 waarbij verzocht wordt meer in bijzonder-

heden te worden ingelicht, welke uitgaven de Geologische Commissie

zich voorstelt in het vervolg te bestrijden uit de door haar te ont-

vangen rijksbijdrage. Op verzoek van het Bestuur heeft de Geolo-

gische Commissie hare bedoelingen nader uiteengezet; deze toelichting

zal aan Z.Exc. toegezonden worden.

4°. Schrijven van de Kais. Akademie der Wissenschaften te

Weenen omtrent een door de Académie des Sciences bij de Inter-

nationale Associatie der Akademiën ingediend voorstel betreffende

uitbreiding van Meteorologische stations. In handen gesteld van de

Heeren Wind en van der Stok met verzoek daaromtrent van advies

te willen dienen.

5°. Circulaire vaii de Smilhsonian lustitution te Wasiiingtoii be-

richt gevende van het overlijden van haren Secretaris S. R. Langi.ey.

Is met een brief van rouwbeklag beantwoord.

Aardkunde. — De Secretaris leest het volgende verslag omtrent

de verhandeling van Dr. Lorié, getiteld: „De i/eo/of/isc/w houio

der Geldersche valh'l, beiicrciis de bescJirijriiiij niii eeniije nienire

(/ro7id//oriii(/i'ii."

In deze vcrliaudeliug geeft Dr. Lokié de uilkoinsleii zijner onder-

zoekingen ()\ei' de Geldersche vallei. Hij beschrijft geologisch de

aardmonsters verkregen bij 14 boringen nabij of iu de omstreken

van Hoevelaken, Slüulenliurg, Krakhorsl, Leusden (4 boringen)

Woudenberg (3 b.) Barneveld, lienswoude {'.) !>.), tol ecne diepte van

37— (50 M., welke de stad Amsterdam in 1904 heeft doen verrichten,
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en waarvan de monsters hem door den Directeur der Gemeente-

waterleiding, den Heer J. M. P. Pennink, geschonken zijn. Hij be-

schrijft daarbij de 27 schelpsoorten door hem in de boormonsters

op verschillende diepten gevonden. Van 48 vroegere boringen in

deze streek deelt hij de noodige opgaven mede. Vele dezer heeft

hij vroeger zelf onderzocht en beschreven. Ook is nog bijgevoegd

een boorstaat en eene kaart van 30 (nidiepe boringen, welke vanwege

de Amsterdamsche Gemeente-waterleiding bij Amersfoort in de richting

Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, vei-richt zijn.

Ten tweede heeft hij in \erschillende tijdschriften en in acht en

veertig afzonderlijke werken, die van het jaar 1654 tot heden ver-

schenen zijn, alles geraadpleegd en bestudeerd wat op de geschiedenis

der Geldersche vallei en den aard der gronden in deze streek be-

trekking heeft, zoowel wat betreft de overleveringen uit oude tijden

die daarin zijn medegedeeld, als wat betreft de opgeteekende gebeur-

tenissen, z. a. : de vroegere veenen in de vallei, de weggraving der

\eenen, de overstroomingen, de gegraven kanalen enz. enz.

Ten derde heeft hij verscheidene onderzoekingstochten gemaakt om

het terrein overal plaatselijk op te nemen, in verband met de uit-

komsten der boringen, met de hoogten en diepten der terreinen, met

den aard der gi-onden, met de overblijfselen der veenlagen, en verder

met allerlei omstandigheden, zooals: de loop der beken, de bebouwing

en bewoning enz., welke over vroegere toestanden licht konden geven.

Door al deze gegevens, geleid geeft hij zijne beschouwing omtrent

het ontstaan en de vorming der keileem en der sublagen, die de

kuil der Geldersche vallei hebben gevuld in de ijsperiode en daarna

;

omtrent de vorming van de veenlaag ; omtrent de daling die heeft

plaats gehad ; en ten slotte hoe twee armen van een Rijntak over

de veenlaag hebben gevloeid en daaiin hun bed uitgeschuurd.

Met de latere uitspraak \au Staring, dat het oude en vroeger

ook door hem gedeelde geloof aan een Rijntak door de Geldersche

vallei niet aannemelijk is, en met de meening, dat deze vallei een

Erosiedal is, kan Dr. Lorié zich niet vereenigen. Integeiuleel, hij

heeft getracht om het oude Rijnbed, de veengeul, in zijne twee takken

op te sporen, en om de oeverlijnen en de terrassen ter weerszijde evenals

de zijdalen en zandruggen terug te vinden. In lateren tijd moeten

deze Rijntakken zijn opgevuld, en ten slotte zich terug getrokken

hebben en afgesloten zijn gewoi'den.

Dit alles wordt door hem uitvoerig toegelicht o{) grond van de

boringen, \an de lioogtebepalingen, en van zijne \ele plaatselijke

waarnemingen.

55*
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Een onderzoek naar den \'erderen loop van den Rijntak voorbij

Amersfoort tot aan zee, hoopt hij \a.\er te kunnen volbrengen.

Aan de verhandeling zijn toegevoegd eene kaart met de profielen

der 14 nieuwe diepe boringen en een blad der Topografische kaart

op de schaal 1 : 200.000 (de Veluwe), waarop aangegeven zijn

:

1''. De plaatsen der 14 nieuwe boringen, der 29 oude boi'ingen,

der 30 ondiepe boringen

;

2". de bovenranden en de onderranden ^'an het linker- en het

rechter laagterras, terweerszijde van het oude rivierbed
;

S''. de achtereenvolgende rechteroevers van den zicii terugtrekken-

den Rijnarm.

Dr. Lorié heeft met zijn onderzoek het doel gehad om uit te

maken, of een Rijnarm in vroegeren tijtl door de Geldersche vallei

heeft geloopen. Deze vraag is door vroegere schrijvers, welke slechts

over een beperkt en gebrekkig aantal waarnemingen te beschikken

hadden, geenszins eenstemmig beantwoord. In hoe\erre hij daarin

geheel is geslaagd, zijn wij niet bevoegd te beslissen. De rijkdom

van gegevens en waarnemingen, door den schrijver ter beantwoor-

ding van die vraag in dit stuk aangeboden, heeft haar naar onze meening

ongetwijfeld een grooten stap nader tot hare oplossing gebracht en

\'erdient alleszins te worden oj^enbaar gemaakt.

Wij hebben de eer U voor te stellen, dit onderzoek over de

lieldersche vallei in de Verhandelingen der Akademie op te nemen,

en wel als N°. 35 van de Mededeelingen der Commissie voor het

Geologisch Onderzoek van Nederland.

J. M. VAN Bemmelen.

VAN DiESEN.

De conclusie van Iu>t verslag wordt goedgekeurd.

Natuurkunde. — De Heer I1a(;.\ l)rengt, ook naniens den Heer

JuLius, het volgende verslag uit over een verhandeling van

den lieer J. W. (iii.TAY (e Delft, getiteld: „Evpeiimcntal-

IJntevmckuwj iihi'r dit' MikjUdikeit einer Doppelfelefonic mitti-lst

iinterljrochcner K//iii(/e'\

De Heer Giltay stelde zich de \raag wat men hoorcn zal wan-

neer een standvastige toon pei-iodisch onderiiroken wordt ; zal men

b.v. door een dnmiende schijf met ()|ieningeu k en /lonnii i:\cuah

inon er door heen zien kan.
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Alfred M. Maykr had deze vraag reeds in bevestigenden zin

beantwoord; deze had tusschen de nauwe opening van een bolvor-

migen resonator en een hoorbuis een draaiende schijf met openingen

geplaatst ; voor de wijde resonator-opening bevond zich een trillende

stemvork ; Mayer bepaalde de kleinste omdraaiingssnelheid van de

schijf waarbij men den toon gelijkmatig hoorde, bepaalde dus iioe

lang l)ij intermitteerenden toon de indruk voldoende voortduurde om
een gelijkmatigen toon te doen hooren ; ook vond hij de lietrekking

tusschen dezen tijdsduur en de toonhoogte.

Het ligt voor de hand, pogingen te doen om op dit beginsel een

duplex- of multiplex-telefonie te grondvesten ; immers in de perioden

dat twee telefoneerende personen geen trillingen ontvangen is de

,,lijn" vrij voor anderen.

Uit de MAYER'sciie formule berekende de Heer Oiltay dat voor

den hoogsten boventoon van den klank ,,i", die volgens Helmholtz

2376 trillingen volbrengt, het aantal onderbrekingen per seconde

minstens 160 moet zijn, wanneer de tijd, waarin het geluid onder-

broken wordt, gelijk is aan dien, waarin het doorgaat ; Aoor den

oe-klank bedraagt het aantal 28.

De schrijver onderbrak nu periodisch den telefoonstroom door in

de geleiding een draaiende metalen getande schijf te plaatsen met

ebonieten stukken tusschen de tanden ; tegen den omtrek drukten

metalen \eeren of koolborstels. Hoewel het aantal onderbrekingen

voldoende groot was kon niets verstaan worden ; de Heer Giltay

meent dat dit resultaat toegeschreven moet worden aan de omstan-

digheid dat bij zijn proe\'en de telefoonsti-oomen plotseling verbroken

worden, terwijl bij de proeven van Mayer de weg der trillino-en

langzaam wordt afgesneden en heropend. Hij trachtte daarom dit-

zelfile te verkrijgen ; eerst langs electrostatischen weg, waarbij het

echter bleek dat groote condensatoren noodig waren ; daarna eleclro-

magiietisch. l>ij deze |n'oeven waren in ecu eixtnieleu schijf een

twaalftal draadklossen met weekijzeren kern en met hun assen

loodrecht op de schijf aangebracht; de diametraal geplaatste klossen

waren met elkaar verbonden. Deze schijf draaide tusschen twee dia-

metraal tegenover elkaar staande electromagneten, die elk met een
der stations verbonden waren.

Hoewel met deze inrichting wel getelefoneerd kon worden was
het remanente magnetisme van liet ijzer in de draadklossen en de
electromagneten te storend ; na verwijdering van het ijzei- was de
werking wel verbeterd maar er scheen een storende invloed aan-

wezig te zijn, die een invoeren in de praktijk zeker in den weg zou

staan. Uitvoerig gaat de sciirijver de oorzaken dezer storing na en
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meent deze hoofdzakelijk te \indeii in de indnctiestroomen opge-

wekt bij de relatieve beweging der stroomvoerende draadklossen.

Na deze vergeefsche pogingen werd teruggekeerd tot plotseling af-

gebroken telefoonstrocfmen maar met vermijding der sleepcontacten

waarvan een slechte invloed gevreesd werd. De zeer goed functio-

neerende turbine-onderbreker van de Allgemeine Electricitats-Gesell-

schaft diende bij deze nieuwe reeks proeven om periodisch „kort-

sluitingen" te doen ontstaan. Maar ook nu was het geluid zoo on-

aangenaam dat de methode voor de praktijk waardeloos genoemd

moest worden.

Daar de schrijver meende dat bij deze proeven de eigen trilling

der telefoonmembraan grootendeels de schuld van het mislukken

droeg, werd een proef met sprekende condensatoren genomen, waarbij

het resultaat wel beter maar niet voldoende was.

Ten slotte wordt een kritisch overzicht gegeven van de pogingen

van anderen om een duplex of muliplex telefonie te verkrijgen ; het

blijkt dat tot nu toe geen praktisch bruikbare methode gevonden is.

De schrijver acht echter de mogelijkheid nog niet uitgesloten een

duplex telefonie te verkrijgen met langzaam onderbroken geluid en

wenscht zijne proefnemingen voort te zetten.

Ondergeteekenden zijn van oordeel dat deze verhandeling, ^vaarin

de heer Giltay een met zorg en wetenscliappelijken zin \erricht

onderzoek heeft beschreven, in de werken der Akademie verdient te

worden opgenomen.

H. Haga.

W. H. Juuus.

De conclusie \an liet verslag wordt goedgekeurd.

De Voorzitter deell uiedc dal de Heer van Diksen ontslag gevraagd

iieeft als lid der Geologische ('omniissie. Dit ontslag wordt verleend

onder dankzegging voor de vele diensten door den Heer van Diesen

aan de (icologisciie Commissie bewezen.

Physiologie. - De Hoer ilAMisriMiKi! ddct, onk iiamcns doii Heer

SvANTE AuHHENirs (Stocklioim), ('CU iiicdcdccliiit;-; ,J>rfr den

aard der pracciplthw-rr/icfi/'

.

Een <lor belangrijkste feiten, in de laalsic jaren (i|i hidlo^iscli ge-

bied onidekt, i> /.i'l<er wel liel \ erscliijnsel, dal wanneer in de bloed-

baan een \i'ecmde, .slof woidl ;;('l)raclil, hel indi\ idn daaidp ani woordt

met de vorming van een antistof. Spnil men een loxine in di^ bloed-
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baan, dan wordt dit gebonden en er ontstaat bovendien vrij anti-

toxii'.e. EuRLicn liceCt dit aldus verlilaard. Is een toxine ingespoten,

dan zijn er allielit cellen, die een atoomgroep bevatten, in stivat die

vreemde substantie te binden. Nu heeft Weigert de biologische wet

uitgesproken, dat wanneer in liet lichaam ergens een defect ontstaat,

dan pleegt dit aangevuld te worden met overcompensatie. Zoo vormen

zich dan aan de cel, tengevolge van het verlies van \rije atoom-

groepen, zooveel van deze opnieuw, dat zij aan de cel geen plaats

meer kunnen vinden en nu in vrijen toestand in de circulatie gera-

ken. Die atoomgroep is het bij het toxine passende antitoxine.

Als een bijzonder geval van dit algemeene verschijnsel is de

vorming van praecipitine op te vatten.

Wanneer men bijv. bij een kalf herhaalde malen paardeserum

heeft ingespoten, dat als een toxische vloeistof voor het kalf kan

opge\'at worden, dan blijkt na eenigen tijd in het bloedvocht van

dat kalf een antistof (antitoxine) aanwezig te zijn. Ontlast men toch

bij dit kalf een weinig bloedserum en voegt dit bij het paardeserum

dan ziet men een neerslag optreden. Dit neerslag is niets anders

dan de verbinding van het toxine van het paardeserum met het

antitoxine, dat in het lichaam van het kalf ontstaan was. Men is

nu gewoon dit antitoxine, praecipitine te noemen en het toxine, hier

in het paardeserum aanwezig en dat tot het ontstaan van praecipitine

aanleiding gaf, praecipitinociene substantie. De verbinding van beide

heet praecipitaat.

Het is zeer oj)merkenswaardig, dat zulk een praecipitaat alleen

ontstaat, wainieer de pi-aecipitine met haar eigen praecipitinogene

substantie in aanraking wordt gebracht. Immers, voegt men liet

bedoelde praecipitine-houdende kalfserum niet bij paardeserum, doch

bij serum van een ander dier, dan ziet men geen praecipitaat te

voorschijn treden. Men heeft daarin dus een middel om uit te maken
of in een vloeistof (b.v. bloedvlekkenextract) paardeserum aanwezig

is of niet (Uhi-enuutu, Wassermann e. a.). Intusschen geeft zulk

kalfsserum (och ook nog een neerslag met scrum van den niet het

paard verwanten ezel.

Tot hetzelfde verschijnsel terug te brengen is het feit, dat wanneer

men bij een konijn runderserum heeft ingespoten, het ontlaste konijnen-

serum nu niet alleen een neerslag geeft met serum van het rund,

doch ook met dat \an schaap en geit, die beiden met het rund

verwant zijn.

Voor eenigen lijd nu werd een middel aangegeven om serum-

eiwit van verwante diersoorten langs (piantitieven weg ook onder-
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ling van elkander te onderscheiden ') en in verband daarmede een

methode ') aan de hand gedaan om de hoeveelheid praecipitaat die

bij de praecipitine-i-eactie gevormd wordt, nanwkenrig te bepalen.

Die methode veroorlootUe tevens, geheel in het algemeen de voor-

waarden te onderzoeken, welke de vorming van praecipitaat uit de

beide componenten beheerschen.

Al dadelijk hadden zich bij een voorloopige studie twee feiten

opgedrongen, die ook langs anderen weg door Eisenberg ') en Ascoli *)

werden geconstateerd

:

1°. dat wanneer men bij een bepaalde hoeveelheid kalfsserum
')

(praecipitine = antitoxine) klimmende quantiteiten verdund paarde-

serum (praecipitinogene substantie = toxine) voegt, de hoeveelheid

praecipitaat toeneemt, om bij verdere toe\oeging van het verdunde

paardesernm af te nemen
;

2°. dat, welke ook de vei-houding was, waarin de beide compo-

nenten bij elkander gevoegd waren, de heldere, van praecipitaat

bevrijde vloeistof steeds op nieuw een praecipitaat gaf met ieder der

componenten afzonderlijk. Dit leidde tot de conclusie, dat men hier

te doen heeft met een evenwichtsreactie, in den zin zooals die het

eerst voor verbindingen van toxine en antitoxine is uitgesproken en

uitgewerkt door Arrhemcs e)i Madsen ').

Deze conclusie vormt ook het uitgangspunt voor de thans volgende

uiteenzettingen, irt'Iki' ten doel hehben, hvigs qvantitctUrcn n'ey de

1) H. J. Hamburger, Eine Meüiodu zur Difïerenzirung von EnvEiss biologisch

verwandier Thierspecies. Deutsche Med. Woclienschr. 19ü.j, S. 212.

-) H. J. Hamburger, Zui- Untersucliiing der quantitalivcn Verlialtnissc hei der

Paacipitinreaction. Foha haematologica. II Jahrg. W, 8.

») Eisenberg. Beilriige zur Kennlniss der specifischen Pracipitationsvorgange

Bulletin de l'Acad. d. Sciences de Gracovie. Glass. d. Sciences Mathem. et nat.

p. 289.

*) AscoLi. Zur Kenntnis der Piiii-ipilimwirkimg. .Miiiichcner Med. Wothenschr.

XLIX Jahrg. S. 398.

^) Zij gebruikten sera van andere dieren.

«) Arrhenius und Mad.sen. Phy^icil cliciiiisli v ld (oxins and aiilituxins. Fest-

skrift ved indvielsen of Slalens Scrum Inslihil. Kjulu iihavn 1902; Zeitschr. f.

physik. Chemie 44, 1903, S. 7.

In tal van verliandeiingen hebben de schrijvers deze onderzoekingen voortgezet.

Vergelijk o. a. nog

:

AiiRiiK.Nius. Die Anwcndung der physikalisclicn Chemie auf die Serumtherapie.

Vorlrag gehalten im Kaiseil. Cesundheilsamt zu lierlin ain 22 Sepl. 1903. Arbeiten

aus dem Kaiserl. Cesundheilsamt 20, 1903.

Arrhenu's. Die Anwend. der physik. Ciieniic aiil' die StTunilherapeutisclien Kragen.

Feslschrilt f. Bouzmann 1901. Li'ipzi-, J. A. IJaktii.
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voornaamste vooriraarden te onderzoeken, waardoor de praecipitine-

reactie beheerscltt wordt.

}fethiid,' nin (hiderzoek.

Bij een bepaalde hoeveelheid kaifseniin ') (praecipitine =r antiloxine)

worden klimmende hoeveelheden verdund paardesei'um (praecipitino-

gone snbst. = toxine) gevoegd. Vervolgens worden de mengsels

gedurende 1 uur bij 37° verwarmd en dan gecentrifugeerd in trechter-

vormige buisjes, waarvan de capillaire hals onderaan is toegesmolten.

Het in 100 gelijke \olumina gecalibreei'de capillaire gedeelte heeft

een inhoud van 0.02 of 0.04 cc. Men centrifugeei't, tot dat het

volume van het praecipitaat constant geworden is ^).

Proef met l-aJf-paardeserum.

Aangezien het van belang was, althans voor de eerste proeven-

reeksen over een groote hoeveelheid praecipitinehoudend serum te

beschikken, werd een groot dier ter inspuiting gekozen. Dr. M. H. J. P.

Thomassen te Utrecht was zoo \ riendelijk, aan 's Rijks Veeartsenij-

school aldaar, een groot kalf herhaakle malen met versch paarde-

serum in te spuiten en uit liet onder a.septische voorzorgsmaatregelen

opgevangen bloed liet serum te bereiden.

Het voor de volgende proevenreeks gebruikte scrum was ilen

28 November 1905 verzameld, naar Groningen opgezonden en

aldaar in ijs bewaard. Op den dag van het experiment, 25

.Januari 190G, was de vloeistof nog volkomen helder en vrij van

lagere organismen, slechts lag op den bodem een dun laagje wit

sediment, dat natuurlijk bij het verwijderen der vloeistof zorgvuldig

werd achtergelaten ").

Het \00Y de onderhav ige proef gebruikte p;x;^rdeserum was versch

en werd 50 maal xerdund met er-n steriele NaCl-oplossing van l"/„.

Ter controle werden telkens 2 |iarallelproeven verricht.

Het capillaire gedeelte der voor dit experiment gebruikte trechter-

vormige buisjes had een gecaliiireereen iidioiid van 0.04 cc. ledere

verdeeling der buisjes beantwoordde dus aan 0.0004 cc.

1) Om het den lezer gemakkelijk Ic maken, spreken A'ij hier alleen van kali-

serum en paardeserum. Men vergelijke do liieronder slaande noot ',\.

') Omtrent verdere bijzonderheden der methode vergel. men Folia liaemalologica I. e

*) .\ndere proeven met liet kalfspaardesernm o|> andere dagen verrielil, alsmed

experimenten met seium, dat verkregen was door konijnen in te spuiten met

varkeus-, ruuder-, bc!ia|)eii- en geitenserum zullen in oen uitvoeriger verhandeling

elders medegedeeld worden.
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TABEL I.

icc van het mengsel van \c.c.
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Aan deze proevenreeks werd nog een andere aangesloten, waarin

de hoeveelheid \erdnnd paardeserum constant was, dooii klinunende

hoeveelheden kalt'seriun werden gebruikt.

TABEL II.

1 cc van het
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Uit de eerste tabel blijkt, dat wanneer bij 1 cc. kalfserum klim-

mende hoeveelheden verdund paardeserum worden gevoegd, de

hoeveelheid praecipitaat stijgt. Voegt men nog meer paardeserum

toe, zooals dit het geval is in de tweede tabel, dan daalt de hoeveel-

heid praecipitaat. Dit moge blijken uit het volgende voorbeeld.

Zoo bijv. bedraagt de hoeveelheid praecipitaat bij toevoeging van 0.3 cc. paarde-

serum aan 1 cc. kalfserum 74.1 (tabel l). Wordt echter zooals men in de tweede

tabel leest bij 0.5 cc. paardeserum 0.9 cc. kalfserum gevoegd, dan heeft het praecipitaat

een volume van 51.6. Ware in plaats 0.9 kalfserum 1 cc. gebruikt dan zou de

hoeveelheid paardeserum 0,5 X (Tq =0,55 cc. moeten bedragen hebben en het volume

van het praeciphaat 51,6 X/v7i = 57,3. Men ziet dus dat bij toevoeging van 0.3 cc.

paardeserum bij 1 cc. kalfserum het praecipitaat 74.1 bedraagt en bij toevoeging

van 0.55 cc. paardeserum slechts 37.3 i).

Deze vermindering moet ten deele toegeschreven worden aan de

oplosbaarheid \an het praecipitaat in NaCl-oplossing, welke oplos-

baarheid zich natuurlijk des te sterker doet gevoelen, naarmate een

grootere hoeveelheid Acrdund paardeserum woi'dt toegevoegd (vergel.

ook Fol Hdematol. 1. c.)

In de heldere vloeistof boven het praecipitaat bevindt zich dus behalve

vrije praecipitine en vrije praecipitinogene stof, gelijk ho\en reeds

werd opgemerkt, ook nog opgelost praecipüadl.

Deze drie sloffen moeten een bewegelijk evenwicht vormen, dat

volgens den regel van Guldberg en Waage is uit te drukken door

de volgende betrekking:

Concentr. der vrije praecipitinogene sub.st. X Concentr. der

praecipitine =^ ki X Concentr. v. Ii. opjjeloste praecipitaat (I)

(iiiarin is /, de rcaclieconstante.

inlussclicn iccrl liet experinieiil, dat er een grootere hoevceliieid

pracci[)ilaal niod opgelost zijn dan overeenkomt met deze vergelijking,

of b(;ler gezegd, dan overeenkomt mei de voorsleliing, dat de oplos-

baarheid van het praecipilaat in Nat 'I-oplossing de cch'kh' factor is,

(lir lil' l)(ir\ccllici(l neerslag doet afnemen.

()iii ;i;iii (lil lie/.waar legcmoel (e komen werd de hypothese opge-

sleld, (lat iimi i-t'ii itiidcr (/i'i'i viiii. /ii't. /irdccipi/iidf. i'i'ii. op/o.tfxire ver-

hiiidiiKi riinii/ iiirt rr/j'f /)nirc//ii//iiiii/i'iir stihshinlic (van liet paarde-

') lli-l iiyp(.Tl)olisc,iie viTliMJp viin de pra('(i|)itaiil(Uiivc bij kliinuiende liofveellieid

paiirdcseriim moge nog up uk ir diicilc wijze blijken uit de volgcmk' proevenreeks,

op een anderen dag gciKiiiirii zie lalirl 111). Deze r(!i'ks is voor de Volgende bere-

keiiingcn iiiel gebruikt.
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TABEL III.

1 cc van het mengsel
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serum) en dat men hier te doen heeft met een geval analoog aan

de reactie van CaH^O, en CO,. Gelijk men weet, wordt CaH^Oj door

COj neergeslagen, doch bij verdere toevoeging van CO, neemt het

neerslag van CaCOa weer af, doordien zich CO, met CaCO, tot een

oplosbare stof verbindt.'

Door deze hypothese is, gelijk men weldra zien zal, een zeer be-

vredigende overeenstemming bereikt tusschen berekende en waarge-

nomen hoe\'eelheid praecipitaat.

Trachten wij dan, rekening houdende zoowel met de oplosbaarheid

van het praecipitaat in NaCI-oplossing, als met de xorming van een

oplosbare verbinding ^•an praecipitaat met praecipitinogene stof, ver-

gelijking (1) nader te preciseeren.

Wij zullen dus allereerst een uitdridcking trachten te vinden voor

de drie bestanddeelen der bo\en het praecipitaat staande heldere

vloeistof, namelijk \oor de daarin aanwezige vrije praecipitinogene

substantie, voor de daarin aanwezige vrije praecipitine en voor de

hoeveelheid opgelost praecipitaat.

Eerst dan de hoeveelheid rrije jn'aecipitinogeiic /mbstaiitie. Zij A
de totale voor een experiment gebruikte lioeveeliieid van die substantie.

Om vast te stellen, hoeveel daarvan in vrijen toestand nog in de

vloeistof voorhanden is, moet uitgemaakt worden, hoeveel gebonden

is. Gebonden dan is

:

1°. een zeker quantum om het in vasten toestand aanwezige

praecipitaat te vormen. Keemt men aan dat 1 mol. praecijMtaat zich

vormt uit 1 mol. praecipitinogene substantie en 1 mol. praecipitine,

dan zal indien de moleculaire hoeveelheid praecipitaat P bedraagt,

ook de daarvoor benoodigde praecipitinogene substantie door F uit-

gedrukt worden.

2°. een hoeveelheid p]" indien /> de procentische hoeveelheid op-

gelost praecipitaat voorstelt en T' het totale volume der vloeistof.

3°. een lioevecliicid noodig om de verbinding praecipitaal-praecij)i-

tinogene substantie te vormen. Neemt men aan dat J mol. van die

verbinding ontstaat uit 1 mol. |)raecipilaat en 1 mol. praecipitinogene

substantie en vcidcr dal // \aii die verbinding aanwezig is, dan

zal, aangezien in IlhU'v dier licidc componenten y mol. praecipitinogene

substantie voorhanden is, in liet geheel 2// moeten in rekening

worden gebracht, zoodat de lioeveellieid praccij)ilinügciH' slof, die in

vi'ijen locsland nog over is, bedraagt

A—F—pV—2;i.

Is liet vubimc der vloeistof V, dan is dus de concentratie deri'r/je

praecipiiinoijene substantie =
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A-P—pV—2y
{•^)

Op soortgelijke wij/.e Uaii men «Ie (•(inceiidalie der \ rije iirueeipiliiie

berekenen.

Zij B de to/(ih' vuor liet exiierinient j;eiirLiikte iioe\ eelheid |)i'tie-

cipitine, dan is daarvan af te trekken:

1°. een lioeveellieid P, om dezelfde reden als aangegeven iiij de

berekening der \rije praecipitinogene substantie (zie boven).

2°. een hoeveelheid /*!'. insgelijks om <lezelfde reden als daar

genoemd.

3". een hoeveelheid noodig om de verbinding pi-aeeipitaat-praecipiti-

nogene substantie te vormen. Aangezien in die verbinding sleehts

1 mol. praecipitine aanwezig is, zal slechts ly moeten in rekening

worden gebracht.

Zoodat de hoeveelheid praecipitine, die in \ rijen toestand over is,

bedraagt B—P—pV—//.

Aangezien het volume der vloeistof T bedraagt is de concentratie

der vrije praecipitine =
B-P-pV-y

V ^^)

En wat eindelijk in de derde plaats de concentratie van het op-

geloste praecipitaat betreft, deze moet uitgedrukt worden door

pV
V (^)

De vergelijking (1) wordt dus

:

A—P—pV— 2y B—P—p V— V p V
V

'" ^ V
^
"" ''''T

of

(A—P—pV—2y) (B—P—pV—y) = k. pV^ . . (5)

Nu nog een een vergelijking, die de reactie uitdrukt, volgens

welke zich praecipitaat met praecipitinogene substantie verbindt.

Deze is aldus te schrijven

:

Concentr. vrije praecipitinojjene stof X Concentr. opgelost praecipitaat = k,

Concentr. verbinding praecipitaat — praecipitinogene subst.

of

A-P-pV-2y ^^pV_^ y

V ^ F~ 'F
of

(A-P—pV—2y) p = k, y (6)
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Zet men kortheidshalve P—pV=P' en brengt de waarde van?/

van vergeHjking (G), in vergelijking (5) over dan krijgt men

In deze vergelijking zijn bekend:

J°. A, d. i. de hoeveelheid praecipitinogene substantie, (verdund

paardeserum) in het geheel toegevoegd
;

2". B, d. i. de hoeveelheid praocipitine (kalfseruni) in het geheel

gebruikt

;

3". F, het volume der vloeistof ontstaan door vermenging der

beide componenten

;

4". F, de hoeveelheid direct waargenomen vast praecipitaat.

Onbekend zijn

:

1°. ji, de procentische hoeveelheid opgelost praecipitaat {p stelt

dus de oplosbaarheid van het praecipitaat vooi')

;

2°. /,, de reactieconstante bij de praecipitaatvorming

;

3". k.,, de reactieconstante bij de vorming der verbinding prae-

cipitaat-praecipitinogene subst.

4". P' , deze is echter =: P—pV en dus bekend, zoodi'a /> be-

kend geworden is.

Aangezien vergelijking (7) dus 3 onbekenden bevat, zullen drie

waarnemingen noodig zijn om die onbekenden vast te stellen.

Voegt men dan de aldus gevonden waarden voor de andere proeven

in en berekent de hoeveelheid praecipitaat, dan blijkt, dat die

berekende hoeveelheden op zeer bevredigende wijze met de waar-

genomene overeenstemmen (tabel IV).

Merken wij nog op, dat ten einde overbodige mdlen te vermijden,

1 cc. kalfserum (ö) = 100 is genomen. Aangezien, blijkens de proeven

in het onderhavige geval 1 cc. kalfserum aequivalent is met ongeveer

V, cc. paardeserum 1 : 50, krijgt 1 cc. paardeserum 1 : 50, dus ^, een

waarde \iiii 300.

0,ü4
Waar dus in liet eci'Sle expernnent -— cc. i)aardeseruui werd

0,04
geliruiki, krijgt A een waarde van —- X 300 = 4.

in liet experiment, waar op 1 cc. kalfserum, 0,3 cc. paardeserum

werd gel)ruikl, wordt bij een waarde B = iOO, A = 0,3 X 300 = 90.

15rengen wij tiians de twee lai)elien tot éénc samen, door voorde

Iwccde tabel te berekenen, hoeveel paardeserum '/,„ gebruikt is op

J cc. bilfserum.
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TABEL IV

lll IV

Gebruikte |
Gebruikte hoe-

[

Geconden volu-

hoeveelheid ^ veelheid paarde- me van het

paardeserum' serum uitge- praecipitaat in praecipitaat in

i/j.„ (o/) hr. ' drukt in de zoo- Icc. der meng-
|

Icc. derraeng-

kalfserum). 1
even aangei o- ,

sels.
j

sels.

men eenheden
|

i

A. I

Berekend volu-
|

Verschil tus-

nie van het ; schen III en
IV.

0.013 cc.
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een meer algemeen oogpunt, aangezien deze reactie tot de groote

groep der toxine-antitoxine reacties behoort.

Was men tot dusverre bij de studie van de laatste genoodzaakt

de evenwichtsvoorwaarden af te leiden uit de toxine, d. w. z. door

bepaling van de toxische werking, die oxerbleef bij trapsgewijze

verzadiging der toxine door klimmende hoeveelheden antitoxine, bij

de praecipitine-reactie kunnen de evenwichtsvoorwaarden afgeleid

worden uit de hoeveelheid der gevormde toxine-antitoxine verbinding.

En dat niet alleen, maar deze hoeveelheid kan ook, dank zij het

feit, dat de verbinding een neerslag vormt, zonder de hulp van

roode bloedlichaampjes of \an iujectieproeven bij dieren, op nauio-

heurige loijze en laiKj.s dirccten weg, door eenvoudige aflezing worden

vastgesteld.

Er besiaat dus gegronde reden te verwachten, dat een nadere

studie der praecipitine-reaclie het inzicht ook in andere toxine-anti-

toxine reacties zal verdiepen.

R E S U ]\I E.

Resunieeren wij, dan kan het hierliov en uiteengezette aldus worden

saamge\at

.

Worden praecipitiiic eu [)raccipilin(tgene stof (te vergelijken resp.

met antitoxine en toxine) bij elkander gevoegd, dan treedt een even-

wichtsreactie op, gehoorzamende aan de wet van Gulduerg en Waage.

l)ij die evenwichtsreactie verbindt zich een deel der praecipitine

moleciden met een overeenkomstige hoeveelheid moleculen praecipi-

tinogene stof, terwijl naast die verbinding een zekere qnantiteit van

ieder der beide comi)ünenten in vrijen toestand blijft bestaan.

De genoemde verbinding slaat gedeeltelijk neer, gedeeltelijk iiiijft

zij opgelost. Hoeveel opitelost blijft, hangt vooral van de hoeveel-

heid voorhanden zouloplossing af; immers het neei'.slag is in Na Cl-

solutie oplosbaar.

Naast de hier aanue(bii(le o\'eiiwichtsreactie iieerscht nog een

tweede, welke daarin beslaat, dal een deel \aii het prai'ciiiitaat, met

vrije praecipitinogene sniistantie een oplosl)are verbinding aangaat.

()(»k deze reactie gehoorzaamt de wet van (Iim.dhki»; en Waa(;e.

Met geval is te vergelijken uiet hel neei-slaan van Ca (()Il).j door

(!().j. Door overmaat van ("0.^ wordt een deel van het ontstane

('a('0^ weei' tot een npliisliaar liicaibimaal liCNonud. ('.•ili.jt),^ \er-

\idt dus de rol der |iraeei|Mliue en ('(>.j die der praecipitiuttgeiie stof.
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Natuurkunde. — De Heer Ji lus leest liet volgende Rapport oiiitient

de door hem ais afi^evaardigde der Akadeniie bijgewoonde

tweede bijeenkomst \an de „Internationale Unie voor samen-

wei'kiiig in onderzoekingen lietrellcnde de zon", gebonden

27, 28 en 29 September 1905 te Oxford, in New-College.

In 1904 heeft Geokge E. Hale, directeur van het ,,Solar Obser-

vatory of the Carnegie Institution, Mount Wilson, California", het

initiatief genomen tot het verkrijgen van samenwerking tusschen

allen die zich bezighouden met de studie der zon, in den ruimsten

zin. Verschillende Academiën van wetenschappen en astronomische

genootschappen werden uitgenoodigd, afgevaardigden te zenden naar

eene eerste bijeenkomst, die plaats vond te St. Louis, bij gelegenheid

van de wereldtentoonstelling, in September 1904. Daar werd besloten

tot de oprichting van een ,,Internationale Unie voor samenwerking

in onderzoekingen betreffende de zon".

Een uitvoerend comité (bestaande uit Hale, Schuster en Arrhenius)

belastte zich met de voorloopige organisatie; in de tweede bijeenkomst,

die gehouden werd te Oxford 27—29 September 1905, zijn de

statuten der vereeniging vastgesteld.

Ter kenschetsing van doel en plan iler vereeniging mogen hier

enkele hoofdpunten uit de statuten worden vermeld.

De Unie zal samengesteld zijn uit de Internationale Associatie van

Academiën en int Wetenschappelijke Lichamen die belang stellen

in den voortgang van het onderzoek der zon. Ieder van de samen-

stellende lichamen laat zich vertegenwoordigen door een voor dat

doel benoemd comité. Elk lid \an zulk een connté zal bescliou\vd

worden als lid xan de Unie.

Binnen de Unie wordt een ,,Internationaal Comité" gevormd, waarin

elk vertegenwoordigd lichaam één lid benoemt en één stem uitbrengt.

Een ,, Uitvoerend Comité", bestaande uit drie leden (waarvan één

benoemd wordt door de voorzittende Academie van de Internationale

Associatie van Academiën), vormt het bureau der Unie in de tijden

tusschen de algemeene samenkomsten. De voorzitter van het Uitvoerend

Connté (thans Prof. A. Schuster Ie Manchester") voert de corres])oiKlentie

en zorgt voor de publicaties.

In den regel zullen algemeene bijecukonislen \vurden gehouden

om de twee jaren.

De onderwerpen waarmee de Unie zich zal bezighouden zijn:

56*
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1". Organisatie van waarnemingen en van methoden volgens welke

zij bewerkt worden

;

2°. Het doen uitvoeren van laboratorium-proeven ter opheldering-

van vraagstukken betreffende de zon.

De Unie, als zoodanig, zal geen discussie voeren over de betrek-

kelijke verdiensten van theorieën, maar kan waarnemingen of proef-

nemingen organiseeren die vermoedelijk op zulke theorieën licht

zullen werpen.

Niets uit de statuten mag zóó worden uitgelegd dat het een be-

perking zou zijn van de volle vrijheid die aan alle toegetreden

lichamen en aan alle leden toekomt, om zelfstandig op te treden of

eenig onderzoek uit te voeren naar eigen inzichten.

Op de bijeenkomst in New-College te Oxford waren vertegen-

woordigd :

Intern. Assoc. van Acad. door Prof. E. Weiss.

Solar Comm. of the Intern. Meteorol. Comm. door Dr. W. J. Lockykr

en Dr. W. N. Shaw.

Nat. Acad. Sci. Washington door Prof. G. E. Hale en Prof. W. W.
Campbell.

Deutsche physik. Gesellschaft door Prof. H. Kayser.

Rojal Soc. London door Prof. A. Schuster, Sir W. Christie, Sir

J. N. LocKYER en Mr. H. F. Newall.

Royal Astron. Soc. London door Prof. H. H. Turner, Fr. Cortie,

Prof. A. Fowler, Major E. H. Hills en Mr. W. E. Wilson.

Soc. franc, d'astron. door M. H. Deslaxdres en Cl. de la Baime

Pluvinel.

Soc. franc;, de physi(iiie door M. Pérot en M. Fabry.

Akad. v. Wetensch. Amsterdam door Prof. W. H. .Iulus.

Akad. V. Wetensch. Si. Petersburg door Prof. A. Belopolski.

Akad. V. Wetensch. Stockholm door Prof. K. An(;strÖiM.

Behalve deze 22 afgevaardigden woonden nog de volgende 16 per-

sonen als correspondeerende leden of als gasten de vergaderingen bij

:

Mme Anoström, F. A. Bellamy, Father Cirera, G. Dueeield,

F. W. Dyson, Prof. W. S. Ekhelbercer, Falher Fhoc, Dr. .1. Halm,

Prof. (i. F. HuLL, Prof. .1. .Iansse.n, Mme .Ianssen, Mdllc Janssen,

Prof. lilTTELL, M. G. MiLLECHAU, II. V. PlIMMER CU Prof. A. WOLFER.

De ruim 8()-jarige astronoom .Ianssen werd lot ocrcvoorzillor ge-

kozen. Als voorzitters fungeerden aclilcrccnvolgcus de leden Scihstki!,

Cmristie on Tvrner.

Ijel progi'aninia der vei-gaderingeu onixalle, naasi de vasIslelUiig
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van doel en inri('htiii<r der Unie, de voli>endc wetenscliappelijke

onderwerpen :

1". Discussie over standaard-golflengten.

2". Discussie over saiueuwerking in zake metingen van de sterkte

der zonnestraling.

3°. Bespreking van co-0[)eratie op het gel)ied van waarnemingen

met den spectrolieliograaf en van aauverwajite spectroscopische

onderzoekingen.

4°. Discussie over spectroscopische bepaling van den omwentelingstijd

der zon.

1". De discussie o\ev standaard-golflengten werd ingeleid door

Prof. H. Kayser (Bonn). Het resultaat der besprekingen, waaraan

o. a. werd deelgenomen door Pérot en Deslandres, was dat de

golflengte \an een bepaalde lijn (de roode cadmiumlijn) als primaire

standaard \an golflengte zal worden aangenomen. Door deze lijn

zal de Angströmsche eenheid (A) worden gedefinieerd, die zoo

weinig mogelijk \erschillen zal van 10-'" meter. >Sf'c;//ïf/a/re standaards

zullen door interferentie-methoden ten opzichte van den primairen

worden vastgelegd ; zij mogen niet verder dan 50 A van elkander

verwijderd zijn. Tertiaire standaards worden aangewezen op onder-

linge afstanden van 5 k 10 A; hunne goltlengten worden ten

opzichte van die der secundaire bepaald door intci-polatie met behulp

van buigingsroosters. In een viertal besluiten is dit alles, iets uitvoeriger,

geformuleerd.

De keuze der standaard-lijnen en de bepaling humier golflengten

werd opgedragen aan een commissie, bestaande uit de heeren Kayser
(Voorzitter), Ames, Fabry, Michei.son, Pérot.

2». Het tweede onderwerp, co-operatie bij stralingsmetingen, werd
met een kort woord ingeleid door A. Schuster (Manchester). Ver-

volgens deed K. Angström (Upsala) eene mededeeling: „Over methoden
ter •l)epaling van veranderingen in de zonnestraling" en „Over den
compensatie-pyrheliometer", en besprak W. H. Jn.iüs (Utrecht) „Een
voorstel tot onderzoek naar plaatselijke ongelijkmatigheden in het

stralingsveld der zon". Deze mededeelingen worden opgenomen iii

de Transactions of tlie Union.

Aan de discussie over stralingsmetingen namen deel de loden
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Shaw, Christie, Hale, Wilsox, Belopolski. Een zestal besluiten

werden vastgesteld als leiddraad voor de samenwerking op dit gebied,

en aan een commissie, bestaande nit de lieeren Axgstr()M (Voorzitter),

Abbot, Callendar, Julius, Schüster en Violi.e, werd opgedragen

een plan van co-operatie samen te stellen.

3". De bespreking van \oorstellen betretiende samenwerking in de

bestudeering van \erschijnselen die men op de zonneschijf waarneemt

werd ingeleid door Prof. (t. E. Hale (Pasadena). Verder voerden

daarover het woord de leden Sir N. Lockyer, Deslaxdres, Woi.fer,

Belopolski, Cirera, Cortik, Cristie, Schcster, Newall, Hills ; waarop

de vergadering haar goedkeuring hechtte aan vijf besluiten, die door

een daartoe aangewezen commissie waren geformuleerd. Er werden

vervolgens twee afzonderlijke comités benoemd ; het eene, gevormd

door Hale (Voorzitter), Deslandres, Frost, W. J. Lockyer, Ricco

en MiCHiE Smith, zal zich bezighouden met het organiseeren van

onderzoekingen met den spectroheliograaf; het andere, bestaande

uit C. A. YoixG (Voorzitter), Belopolski, Christie, Cortie, Deslaxdres,

FoM'LER, J. N. Lockyer, Newall en Wolfer, heeft tot opdracht de

waarnemingen betreffende spectra van zonne\iekken te regelen.

4°. Omtrent het vierde punt der agenda, de spectroscopische be-

paling van den omwentelingstijd der zon, werden mededeelingen

gedaan door Prof. W. W. Campbell (Lick Observatoi-y) en Dr. Halm

(Edinburg). Men achtte het beter, vooralsnog geen plan lof co-o|icratie

bij deze waarnemingou \ast te stellen ; maar de volgende motie

werd aangenomen :

De Unie erkent de beiaugrijkiieid van de s|)ectroscopisciie methode

ter behandeling van lid vraagstuk tlcv aswenteling van de zon, en

wenscht dit midcrw crp oji Ie iiciiicii (uidcr die waarmede de l'nie

zich hey.igiuiudl.

Hel verblijf te Ovlurd is den deelnemers aan deze tweede bijeen-

komst van de L iiie y.oo aangenaam mogelijk gemaakt.

(>|) voorstel van de leden .Iax.ssex en Deslaxdres werd besloten

lial lic eerstvolgende bijeenkomst zal plaats liebi)en Ie Aieudon, in

Seplenibor liKlT.
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Scheikunde. — 'De Ilccr van Romiu kcüi liicilt nainons Di-, !'. M.

Jakger eenc ino<lc<loeliiit>' aan: „Over de kristalrormen vnnde,

in (Je 'MH.^-e/roeji (jesuhstUueerde 2,4:-Di)i/tro-Anil/ne-derwnten."

(Mede aangeboden door den Heer A. Wichmann.)

Ruim een jaar geleden werd door mij een onderzoek ingesteld

naar de vornnerwantschap van eene reeks plaatsingsisomere

Dhu't)'0-Ai>iJ/ne-(]en\iiten '). Bij die gelegenheid werd aangetoond, hoe

deze lichamen in kristalionomiseli opzieht eene merkwaardige analogie

vertoonen, welke den niortbtropischen invloed van, in de NfL^-groep

gesubstitueerde koohvateistofresten duidelijk voor den dag doet

treden

.

Onder de toenmaals oudcivAM-hte \erliindingen l)e\onden zich reeds

enkele l-^A-J^initro-Ani/ine-óevivaieu, welke mij door de HH. van

RoMBüRGH en Franchimont welwillend waren afgestaan. Thans heb

ik door bemiddeling van Prof. van Romburgh en Dr. A. Mui>dkr

te Utreelit eene reeks \an andere derivaten van 't lA-Dlnitro-AnUine

tot onderzoek ontvangen, welke mijne vroegere pnblikatie's op

gelukkige wijze aanvullen. Ik spreek hier genoemden lieeren nog-

maals mijnen vrieudelijken dank voor hunne hulpvaardigheid uit.

In een meer gedetailleerd opstel in het Zeits. f. Krvst., zal ik binnen-

kort alle deze derivaten beschrijven en afbeelden.

Thans wil ik hier volstaan met eene opgave der verkregen i'csid-

taten, welke in do volgende overzichts-tabel bijeengebracht zijn.

Ik heb tlaaii)ij eene zoodanige vorm-syinboliek gekozen, dat de

morfolro|)ische verwantschap van verreweg de meesten dezer lichamen

zeer duidelijk \oor den dag komt. Zij heliben alle denzolfden

tamilietrek, welke zich in de waarden der assenverhoudingen en

der topische parameters verraadt. Slechts enkele dezer lichamen doen

geen eenvoudige relaties met de overige erkennen.

1) Jaeger, Ueber morpliotropisclie Bezielnmgcn bei den in der Aniino-(uu|ip(

substituierten Nitro-Anilinen; Zeits. f. Kryst. (1905). 40. 113—146.



No.



lallografisch-onderzochte derivaten van het 1—2—
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Kristallografie. — De Heer Holleman biedt eene mededeeling aan

van den Heer F. M. Jaeger : „Over een nieuw geval van vorm-

nnalogie en menghaarheid bij flantsbigsisomere benzoldertvaten,

en over de hristnlvormen der zes i-wmere JSfitrodibroomhemolen."

(Mede aangeboden door den Heer A. P. N. Franchimont.)

§ 1. In "t volgende zijn de kristahormen onderzocht, die de zes

plaatsingsisomere Nitro-Dihroom-Benzolen \ertoonen, welke er volgens

de gangbare strnktuurvoorstellingen xan 't benzol mogen verwacht

worden. Daarbij is gebleken, dat in deze volledig onderzochte reeks

wederom eene mengbaarheid en eene \orm-anaIogie fnsschen twee

der zes termen bestaat.

Genoemde verbindingen werden mij op welwillende wijze door

prof. Holleman afgestaan, dien ik ook hier nogmaals mijne erkente-

lijkheid daarvoor betnig.

Dit onderzoek sluit zich unuiiddellijk aan bij dat, over de isomere

Dichloornitrobenzolen, welke verhandeling eveneens in deze Verslagen

voorkomt. (1905, p. 043 e.v.).

A. Mtro-2-3-Dibroom-Benzol.

Strukliiur: ('„H„.(N()„) . 15r .Br ; smeltpnnt: 57° V.
'
'X) (2J (•?)

De verl)ijHliiig, welke in de meeste organische (>|il(isiiiid(lelen zeer

l'io-. 1.

slerk opldsbaai- is, krislallisccrl "l licsl uil iiüroïiic -|- aclIuT, en wel

in plalle, liclil \\ ijiiiivlf naaldjes, welke lueeslal zeer riidiineulaire

eindxlakkeii be/,illeii.

'rril.lini-jiiiiiil.ii'idiial.

n:h:c= 1 ,477.S : I : 1,9513.

A= 90°-30' «= 90°457,'

J5=: 110^37' /i=110°3GV;

C— 00=1 ()>/.; y= 89°59V,,'

l)e krislallen vei'looiicn deriialve eene nilgespioken loeiiadei'ing
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tot het monoklieno stelsel; echter kiiii htm, op grond liuiiiier opfisclie

oriënteeriiig, sleohfs triklieiie symmetrie toegekend worden.

De waargenomen vormen zijn: n = \H)0\, sterk v(')órliecrsclicnd

en zeer glanzend; /^ = |010j kleiner, dooli goede rellexen leverend;

c^jOOlj, smaller dan (/, doch zeer glanzend; o = jrilj, groot ont-

wikkeld en zeer glanzend; cj = jlllj, kleiner, doch zeer duidelijk;

.s" = |lTÏ|, zeer smal, doch goetl meetbaar.

De haliilus is langgestrekt naar de /v-as, met af'plalting volgens |l0(){.

(remcten : Berekfiid :

,t:h = (100) : (OÏO) =* 90°16'/; —
^^ : t' = (100) : (001) =« 69 23 —
a : o = (100) : (lïï) =» 65 11 —
e : o = (OOÏ) : (lil) =* 75 47 \/,

—
h : o = (OÏO) : (iTf) =* 36 6 —
,/ : w =r (100) : (111) = 50 52 50°49'

c:a) = (001) : ( 1 R) --= 56 52 56 43

f, -.10 = (OTO) : (iTl) = 46 28 46 35

o : w = (lil) : (iTl) = 47 13 47 297,

a : s = (TOO) : {TlJ) = 49 59 50 49'/,

h-.s = (OiO) : (ïff) = 45 48 45 52'/,

c : s = (OOf) : (lïï) = — 56 4

(. : s = (llT) : (111) = 63 39 63 597,

Splijtbaar, goed parallel |100j.

De uitdooving o|> ilOO* bedraagt circa 26'/.^ ten opzichte der A-as

;

in konvergent licht is een hvperbool zichtbaar, excentri.scli gelegen.

Het speciliek gewicht der ki-islallcu bedraagt: 2,305 bij S" (
'.

;

't acipiiv. \olnme = 12J ,47.

Topische parameters : -/ : ip : o = 5,25(55 : 3.5571 ; 6.9409.

B. Niti'o-2-5-Dibroom-Benzol.

Strnktunr: C,H, . (NO,)(i) . Brfo) Br(,); smcltpunt: 84°,5 C.

Deze verbinding werd reeds krislallogralisch onderzocht door G.

Fels, (Zeits. 1". Kryst. 32, 377). Echter zijn daarbij oiuianw kenrig-

heden binnengeslopen welke een herhaald onderzoek gewonscht

maken; bovendien is eene andere opstelling der kristallen verei.scht,

waardoor zij meer analogie mot de overige trikliene termen dezei'

reeks vertoonen.

De kristallen uit aceion -|- ligroïne hebben den vorm \an naar

{001 j
afgeplatte plaatjes (lig. 2 en 3 ). Zij zijn lichlgeel en bezitten

sterkeu glans.
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Fis. 2.

Fig. 3.

Triklien-pinakoïdaal

.

a:ft:C = l,4909:1: 2,0214.

A— 9r 37; «= 90^577;

5=113°217; f?=113°21V,'
C= 90°27' y= 90° 2'.

Waargenomen vormen: c^jOOlj, sterk vóurheersoliend, en ideaal

reflekteerend ; a = jlOOj, en r—\l01\, gewoonlijk even breed ont-

wikkeld, en eveneens scherpe reflexen leverend; fi r=\010\, kleiner,

goed meetbaar;- ?« = {110}, groot en glanzend: ji> = illSj, meestal

smal, doch sterk glanzend; soms even breed als ?».

Diktafelig naar JOÜlj. De toenadering tot monokliene symmetrie

is ('M')k in dit geval hier duidelijk.

Gemeten

:

Berekend:

a:fj = (100) : (010) =*89°33' —
h:c = (010) : (001) =*88 067, —
c : a = (001) : (100) =*66 387, —
6 : m = (010) : (110) r=*35 597, —
,/ : /• = (100) : (101) =*43 45 —
(• : w = (001) : (110) = 75 46 75°38'/,'

,, : m =z (100) : (110) = 53 33 53 337,

c- :
/• = (OOi) : (lOl) = 69 37 69 36\/,

,• : TO= (lOi) : (110) = 65 20 65 11

;>:/«= (113): (110)= 60 59 60 447,

/• : f) = (lOi) : (010) = 89 55 89 22

r:p = (lOÏ) : (113) = 50 53 —
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Goed splijtbaar parallel //;.

De optische orieiiteering is, zooals Fkls aangeeft, waarbij zijne

vormen {010|, {OOlj en jllTj, resp. bij inijne opstelling de symbolen:

j001|, {llOj en {OlOj verkrijgen. Opgemerkt zij, dat bij Fels de

opgave der struktuur, en evenzoo die van 't smeUpiint, onjuist is.

Verder blijken zijne hoeken: (lil): (100) en (lil) : (010) beide

]> 90' te zijn. Wellicht is daardoor bij hem de overeenstemming

tusschen berekende en gevonden waarden zooveel minder goed dan

bij mij. Vormen J552J en {15 . 15 . 4j heb ik nooit waargenomen.

'tSpec. Gew. 2,368, bij 8°C.; 't aeq.-volume : 118,66.

Topische assen : x : f : w = 5,2190 : 3,5005 : 7,0758.

Bij vergelijking van de zooeven onderzochte plaatsings-isomere

derivaten, valt terstond de groote ox'ereenkomst tusschen beide ver-

bindingen in 't oog, welke nog wel niet als die van direkt-isomorfe

lichamen verschijnt, maar toch daaraan zèèr wel nabij komt

:

yitro-2-'3-DibroombenzoI.

Triklien-pinakoïdaal.

a:6:c = 1,4778:1: 1,9513

^=90°30' 5=110°37' Ci=:90°16V,'

fr=90°45V;/i=110°36=/;7=89°59V;

X:tJ>: a>=5,2oGó :3,5571 = 6,9409.

Echter

:

Vormen : jlOOj, S010|, jOOlj, jlTfl,

{fllj en {11T|

Splijtbaar parallel SlOOj.

Habitus tafelvormig naar {lOOj.

Nitro-'2-i>-DibroomhenzoI.

Triklien-pinakoïdaal.

a:b:c= 1,4909:1:2,0214.

^=91°3V; 5=113°2r/; C=-90°27|

«=90°57\/; (?=113'21'/3' y=90°2'

X : lp : w = 5,2190 : 3,5005 : 7,0758.

Echter

:

Vormen : jlOOj, jOlOj, |001|, iTOlj,

lUOI, iil3|.

Splijtbaar parallel {110}.

Habitus tafel \ormig naar {001}.

Met alle overeenstemming is er dus een zcxklanig xerschil in

habitus en spiijl baarheid, dat eene direkte ,,isomorfie" in den gewonen
zin van 't woord niet als aanwezig kan aangenomen worden. Er is

hier een geval van, aan isomorfie grenzende, ,,isomorfotropie" voor-

handen.

Niettegenstaande dat versc/iiJ kunnen beide stoffen eene ononder-

broken reeks van men(/krista/len rorinen, zooals kristallografisch en

door bepaling van de binaire smeltkromme (tig. 4) werd bewezen.

Het smeltpunt van 't 1-2-3-derivaat (57° C) wordt door toevoeging

van 't 1-2-5-derivaat verhooijd. De smelllijn heeft, niet zooals in 't

vroeger ontdekte geval van de twee tribroomtoluolen ') een absoluut

t) Jaeger, Disseitatie, Leideu, (l!t03). Over krislallografisclie en molekiilaiic

symmetrie van plaatsingsisonieic benzoklerivaten, pag 178 c. v.
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«(7 30 zo 10tOO 90 80 70 60

Fig. 4.

inaxiimnn ; 't verseliil ligt zeker in de geringere mate \m\ vorm-

unalogie welke deze twee lichamen bezitten, in \erhouding tot die

bij de twee bedoelde tribroomtohiolen.

Alleszins merkwaai'dig is de thans aan een derde voorbeeld vast-

gestelde vienf/haar/u'iil en vonn-anahyie bij plaatsings-isomere benzol-

derivaten ').

Mengkrislullen werden dooi- mij verkregen uit oplossingen van

beide komponentcn in aceton -|- aether.

Zij Itezitten den vorm van (ig. 1 en vertoonen vaak zandlooper-

struklnnr en ook een opbonw in lagen. Bij grooler gehalte aan 't

laagstsmeltende deri\ aal werden lange, lijnc naalden verkregen, welke

niet goed meetl)aar zijn. I>e smeilpiinteii liggen tnssfhen 57° en 84^° C.

Nitro-2-4-Dibroora-Benzol.

Striiktniir : C„H, . (NO,)(i) . Hr(2) . Br^4) ; smcllpunt : (ïT .C (".

De verbinding vormt, uit alkohol omgekristalliseerd, /.\\a\ clgeie,

groote, naar a afgcplade, en naar de r-as langgeslreklc krislaUen.

1) De Ihans bakende voorbeelden zijn nu: 1-2-3-5-, en l-'i-i-iJ-Tribruomtoluol

;

l-2-3-b-T>-ibroom-i-6-DinHro; en l-'2-H'>Trihroom-'3-b-Dinitru-Tuluol; 1-2-5-, en

l-i-3-NUrodibroombenzol.
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J'rik/ien-jjiiKtkdïdddl.

.1= 97°13'/; t(= 97°36'

i^=r 113°30'/; ,i=113°37'

C= 90°38V; 7= 87°33'

Waariiciioinen vormen: ,f = JlOOj vc'x'irlicer-

scheiul en zeer iiiair/.end ; /> = JOlOj en ö — jOOlj,

e\ en breed, beide sterk glanzend
; p = jilOj,

smal, dücli goed meetbaar ; y = jlfl!, groot, en

goede reflexen Jexerend.

De verbindi]ig is vroeger reeds door (iuoTH

en IJoDEWiG (Berl. Berichte, 7, 1563) gemeten.

Mijne resultaten stemmen in hoofdzaak met de

hnnne overeen ; bij de hier aangenomen sym-

bolen zijn hunne a- en A-assen omgewisseld, en

is de overeenstemming met de andere derivaten

der reeks duidelijker.

Gemeten

:

Berekend

:

a:6 = (10()j:(OU))=«89''2iV; -
a: c = (100) : (001) =» 66 29V;

—
b: c = (010) : (001) =* 82 46'/; -

p:a = (iTO) : (100) =« 46 36 —
c : o = (001) : (lïl) =* 48 42 —
o -.2) = (lïl) (lï<>) = ^ ' 43 (circa) 52° 1'

r:p = (001) : (ÏIO) = 100 2i» (circa) 100 43'

Splijtbaar naar JOlOj ; Groth en Hodkwig vonden geene duidelijke

splijtbaarheid.

Spec. Gewicht der kristallen = 2,356, bij 8° C, 't aeq. vol. = 119,27.

Topische Assen : x : if : w — 5,2365 : 4,6304 : 5,4166.

Ofschoon de analogie van dit isomeer met de twee andere triklieue

isomeren duidelijk zichtbaar is, zoo is de waarde van r/ : /^ hier geheel

afwijkend. In overeenstemming daarmee, rerhKV/t 't bij 84'// C.

smeltend derixaat het smeltpunt van dit lichaam. Een mengsel van

87°/„ 1-2-4-, en 13"/„ \-%h-NitnxUI)roouiben,zol smolt bij 56" C. Van

eene isomorfotrope menging blijkt hier overigens geen sprake te zijn.
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D. Nitro-2-6-Dibroom-Benzol.

Striiktuur: C.H^ (N03)(,) . Bivo) . Br(6);

smeltpunt: 82° C.

Uit alkohol omgekristalliseerd, vormt de

verbiiuling meest langgestrekte, brooze naal-

den, welke dikwijls naar twee parallelle

vlakken afgeplat zijn.

Monoklien-])rwnatisc1i.

a:b:c=: 0,5678 : 1 : 0,6257.

i? = 83°24'.

Waargenomen vormen: i^jOlOj, sterk

voorheerscliend ; g = {Ollj en o = jlllj

ongeveer even sterk ontwikkeld. De kris-

tallen zijn meest afgeplat naar b, met strek-

king naar de «-as.

Gemeten

:

Berekend :

q:q= (011) : (Oll) =* 63°43V; —
ö : O = (111) : (llï) =* 47 52 —

q = (111) : (011) =* 74 207, —
q = (111) : (OJl) = 45 427, 45°42'

6 =(0J1): (010)= 58 87, 58 87,

o =(010): (111)= 66 6 66 4

Geene duidelijke splijtbaarheid is aanwezig.

Eene optische onderzoeking was ingevolge de ondoorzichligheid

der kristalletjes niet wel mogelijk.

Spec. Gew. =2,211 bij 8° C; 't aeij. Volume is: 127,09.

Topische ])arameters : x :
»I'

= "^ = 4,0397 : 7,1147 : 4,4516.

E. Nitro-3-5-Dibroom-Benzol.

Struktiuir: C„ll, (N(),!m) . Br^.^) Br(5) ; smeilpunt : 104°,5 C. De ver-

binding is reeds door Boukwk; gemeten (Zeitsclir. f. Kryst. 1. 590);

mijne metingen stemmen met de zijne geheel overeen. Monoklien-

j)i/.siiiatisch. Boükwk; vindt n:l>:c= 0,5795 : J :
( ),2S39, met /?= 56°1 2'.

Vormen: jllOj, jlOOj, {001} en \0n\.

Ik neem /i = 85°26' en na omwisseling van a-, en f-as,

rt :/>: f = 0,5678 : 1 : 0,4S3 i ,

met de vormen; |()ll}, jOOlj, {20J! en {21 1|. NdlkiMiirn splijlbaar

naar |201j. .Sterke, negatieve dubbelbreking.

S|.cc. (Jew. =2,363 bij 8° C; A/a\. Volume =J 18,91.

TopiscJK! assen: x : 'I' : w = 4,3018 : 7,5761 : 3,6601.
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Opmerkelijk is de sroole analo;2ie in de verlioiidinï a : h bij dit

en 't voriiie lioliaam, en in de waarde van den lioek ,i.

F. Nitro-3-4-Dibrooru-Benzol.

C(H3(N0,)i .Br.i;.Br4: snieltpunt :
58' C. is door ükoth en

Bodewig genieten. (Berl. Ber. 7.1563). ^[ouoL-Uen-prlsmatmh.

rt:/^ = 0,5773:1, met ^=lS°'il'. Vormen jOülj, |110| en SlOOj;

tafelvormige kristallen. Volkomen splijtbaar naar jlüOj, dnidelijk naar

{010|. 't Optisch assenvlak is jOlOj ; op a zijn heide optiselie assen

(80°) zichtbaar. Ik bepaalde 't spec. gew. op 2,354, bij 8° C; 't aequiv.

volume is dus : 119,34.

Ook bij de monokliene derivaten, welke eene zekere vorm-analogie

wel laten erkennen, heb ik getracht een smeltlijn van 't stijgende

type te vinden. Echter bij geen der drie binaire mengsels was dit

't geval ; steeds werd het laagste snieltpunt van beide door toe-

voeging van den hooger smeltenden koniponent verl(«i(jd. Zoo b.v.

smolt een mengsel van 82,3'"o 1-2-3-, en 17,77o i-S-o-XitroiUhrooin-

henzol bij 48'/,° C.

smolt een mengsel van 76,5Vo 1-2-6-, en 23,5''/„ l-'S-o-y ifrodiOroom-

benzol bij 687,° C.

smolt een mengsel van 90,5Vo 1-3-4-, en 9,5"/„ i-i-Q-NUrodibrooin-

bencol bij 54° C.

Ook konden uit gemengde oplossingen geene mengkristallen ver-

kregen worden.

Opmerkelijk is de geringe vorm-analogie met de v(')()r eeiiigen tijd

door mij onderzochte Nitro-Dichloor-Benzolen'^).

Het yitro-2-3-Dichloor-Bi>}i:oI (62° C. ; rhombisch) en 't A itro-

2-Q-DichIoor-Ben:oI (71° C; monoklien) vertoonen zoo goed als geene

analogie in vorm met de beide Z)/iroo??i-verbindingen. Nog veel

minder bestaat bij de Z)«c/i/()t»/'-derivaten iets, wat met de isomorfo-

tropische menging van 't 2-3-, en 't 2-5-Dil)room-[M-odnkt overeen-

komt. Het eenige derivaat van beide reeksen, welke tot eene direkt-

isoniorfe verxangiiig \an 2 C7-atomen door 2 5r-atomen mochten

doen besluiten, zijn de Xitro-'i-h-Dihalotjteii-Benzüh'n (65° C. en

104°,5 C.) ; 't snieltpunt van 't Dichloor-Aev'wA&i wordt inderdaad

door eene toevoeging van 't />)/7>r('t>/H-deri\-aat verliooijd.

In 't algemeen zijn de ver^ciiillen in de kristalvormcn van tie

verbindingen der gebromeerde reeks veel geringer dan die tusscheu

de vormen der gechloorde dei-ivaten, — een feit, dat nauw samen-

hangt met de veel grootere waarde, die 't molekuulgewicht bij de

Nitro-Dlbroom-Benzolen bezit, dan zulks 't geval is Itij de ov^ereen-

komstige CA/c^oc-derivaten. Zaandutn, April 1906.

1) Zie deze Verslagen (19Ü5) p. (iUJ e. v.

57

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIV. A». 1905/6.
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Natuurkunde. — De Heer P. Zeeman biedt een niededeeliiig

aan: „Magnetisclie sjtlitsini/ der spectraallijnni en veldsterlde"

.

1^"^ gedeelte.

Men kan de sterkte van een magnetisch veld zeer goed definieeren

door het bedrag van de splitsing, die een spectraallijn daarin ondergaat.

De afstand van de uiterste componenten bijv. van een triplet laat

zich met groote nauwkeurigheid bepalen. De componenten eener

magnetisch gesplitste lijn zijn even scherp als de oorspronkelijke lijn

zelve en het is bekend met welk eene groote nauwkeurigheid spectro-

grammen zich Jaten uitmeten.

Twee magnetische \'eldsterkten kan men dan gelijk noemen, indien

ze eenzelfde splitsing van een spectraallijn teweegbrengen en twee

verschillen van magnetische sterkten zijn dan gelijk wanneer de

veranderingen der componentafstanden gelijk zijn. Hiermede is een

schaal van magnetische veldsterkten gedefinieerd, alleen kunnen het

nulpunt en de grootte der eenheden nog willekeurig gekozen worden.

Aan alle voorwaarden noodig om verschillende intensiteiten van een

grootheid indirect te vergelijken is voldaan ').

Bij een meting van een magnetische kracht op de aangegeven wijze

heeft men buitendien het voordeel dat direkt gebruik ^\'ordt gemaakt

van een eigenschap der atomen.

Het is voor de toepassing der genoemde schaal onverschillig van

welken aard de functie-betrekking tusschen veldsterkte en splitsing

is. Het is voldoende dat deze functie eenwaardig is. De nauwkeurigste

bepalingen van den tegen woordigen tijd ") en eveneens de theorie

maken het uiterst waarschijnlijk dat de splitsing der spectraallijnen

evenredig is aan de intensiteit van het veld waarin de lichtbron ge-

plaatst is. Indien deze eenvoudige relatie bestaat, dan wordt onze schaal

van magnetische veldsterkten identiek met de gewoonlijk gebezigde.

Wij kunnen dan uit een gegeven splitsing van een spectraallijn,

de veldsterkte in absolute maat afleiden, wanneei' eenmaal do reduc-

tiefactor bekend is.

Volgens (Ie uiclingcii van FauiU'.h ') aan de lijnen 4()7S (\\ (>ii

4(580 Zn, en w;uii-bij een vonk tusschen ziuk-cadniium eloctroden

oversprong, kon de reduclie-faclor mei oen waarschijnlijke fout van

vrij wat minder dan '/io« b(>p;ial(l wdi'dcn.

') vg. RuNOK, Maass mul Mos.^cn. I'Iik vcl(]|iii(lic der iiialliciiialisclicn Wissen-

Kcliafleii IJJ. V. I. l'JO;}.

'') Zie in lii't hijzoiiiler : A. 1''aiuii;ii, L'Ixt das /it'ciiuiu-l'liiiiiiniicii. Aiiii. d. I'liys.

9 |). 8H(). Ilto'2.

'•) Fauuüu. 1. c.
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Deze methode en alle nielliodeii die tol dusver gebezigd zijn voor

de meting van niagnotisflic velden, leeren de intensiteit daarvan

vinden in een enkel punt. 01' liever de gemiddelde waarde in een

dikwijls niet klein \lakje of in een kleine ruimte wordt aangenomen

die in een punt \an dat vlakje of van die ruimte te zijn.

Door de magnetische splitsing der spectraallijnen is het nu mogelijk

IJelIjktijdig in alle punten van een redde lijn de veldsterhte te vinden.

Ik heb om dit te laten zien gebruik gemaakt van vacuumbnizen

waarin zich eenig kwik bevindt. De gebezigde buizen hadden capii-

lairen van omstreeks 8 cM. lengte en van verschillende inwendige

diameters afwisselend tusschen '/.^ en '/^ m.M. De vorm Avas die

welke door Paschen ') is aangegeven, dezelfde die door Rcnge en

Paschen in hun onderzoek over de straling van kwikzilver in het

magnetische veld werd gebezigd.

Wordt de buis iets verwarmd dan gaat de ontlading door en

krijgt men een intensief licht ia de capillair te zien dat echter zeer

sterk toeneemt als de buis in een magnetisch \eld wordt geplaatst.

Het valt daarbij op dat er voor een gegeven dichtheid van den

damp een bepaalde Avaarde van het magnetische veld bestaat

waarvoor de lichtsterkte het grootst wordt. Men ziet dit duidelijk

bij het aanzetten van een lialfring electro-magneet van du Bois.

Door de groote zelfindustrie stijgt de veldsterkte slechts langzaam,

er is dan, indien de dampspanning in de buis niet te lioog was,

duidelijk een oogenblik een maximum van lichtsterkte waar te

nemen.

Is bij een gege\en veld t\o dichtheid van den damp goed gekozen,

dan kan men met zeer weinig \varmtetoevoer de buis lichtend

houden.

Is de buis geplaatst tusschen de konische polen van een du Bois

electromagneet en in een vlak loodrecht op de verliindingslijn der

polen dan is natuurlijk in ieder der punten van de buis de veld-

sterkte verschillend. Indien wij van elk der punten van de buis het

licht spectroscopisch onderzoeken, dan vinden wij natuurlijk een

verschillende magnetische splitsing voor elk dier punten.

Wij kunnen nu echter alle punten van de buis i/elij/itijdi,/ sj)ec-

troscopisch onderzoeken

.

Hiervoor is alleen noodig dat wij met een lens een scherp beeld

van de buis op de spleet \-an den spectroscoop ontwerpen en dat

die spectroscoop aan een bepaalde voorwaarde \oldoe. Die voor-

]) Pasuhen. Eiuc Geis.slersclic UiiliiX' zuiii SlLuliuin dfs Zee.man-uIVccIcs. Physik.

Zeitsclir. p. 478. I. 1900.
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waarde is dat aan ieder punt van de spleet één punt van liet speo-

traalbeeld beantwoordt. Aan deze voorwaarde wordt voldaan door
" een prisma-spectroscoop, door een echelonspectroscoop, door een

spectroscoop met vlak tralie, maar niet door een met concaaftralie

op Rowland's wijze oitgesteld. Wil men dit laatste gebi'uikcn dan

moet men bijv. werken op de door Rungk en Paschen ') aangegeven

wijze.

Mijne proeven zijn op die laatste wijze genomen.

Als een voorbeeld zal ik de blauwe kwiklijn (4359) gebruiken,

die in een sextet wordt gesplitst.

De verdeeling der magnetische kracht in een vlak loodrecht op

de verbindingslijn der polen van een du Bois electromagneet met een

poolafstand van 4 mm. wordt afgelieeld in een spoelvorming optisch

magnetogram, van een gedeelte waarvan een reproductie is gegeven

in fig. 1. Deze tiguur is eene 9-malige vergrooting van een negatief.

Wij kunnen het licht der binnenste componenten met een nicol nit-

blusscben. Aan weerskanten blijven dan de twee fijne lijnen over.

Fig. 2 is een reproductie op natuiwlijl-e grootte van een zoodanig

magnetogram. Dat de buitenste componenten dubbel zijn is in de

reproductie niet meer te zien. Ter beoordeeling van de uitgestrekt-

heid van het veld, dat door dit magnetogram wordt afgebeeld, moet

worden opgemerkt dat J niin. in het focalc vlak beantwoordt aan

1.80 mm. in het vlak der polen of 1 mm. in dit vlak met 0,550 o])

het negatief. In tig. 1 beantwoordt dwa 5 mm. aan 1 mm. in het

vlak der polen. Het geheele magnetogram leert de magnetische kracht

kennen in een lijn van 30 mm. lengte. Door een lens van anderen

bi-andpuntsafstand kan men natuurlijk een grooter deel van het veld

afbeelden. In het middcnste deel van liet veld is de veldsterkte om-

streeks 24.000 C.(J.S. Naliiiii'lijk Uau ecu rcryc///////// van veldsterkten

met vrij wat hoogci'en graad vaii nauwkeurigheid geschieden dan

die, welke iioveu werd aangegeven voor een absolute meling.

Indien men veldsterkten met een betrekkelijk hoogen graad van

nauwkeurigheid wil vergelijken, dan geschiedt dit veel gemakkelijker

door uitmeting van de afstanden tnsschen de c(inip(inenlcn, dan door

directe maguctisciie nielingen.

De beschouwde niclhode zal naluurlijk alleen in moeilijke gevallen

woi-(len gebruikt. Zoolang onze speel roscopen \an groot oplossend

\'crmogcn zoo onhandij;' en plaalsi-oovend zijn, zal de melliode zeker

iiici in de praklijk worden loej^cpasl.

In \fle ;4c\alleii zal men met voin-deel een speciraallijn nilkiezen

die in een ti'iplel wordt ges|)lilsi.

') Kayseu. llantlbuch. lid. I. p. 482.



P. ZEEMAN. Magnetische splitsing der spectraallijnen en veldsterkte.

Fig. 1.

Fis. 2.
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fiij versoliijnsclen \vaail)ij «Ie inaüiietisclie kraclil snol mot den

tijd veranderd kan men door de magnetisatie der ypoetraallijiien de

maximum waarde der kraclit bepalen, ook dan wanneer het veld

zeer inhoraogeen is.

In sommige gexallen is liet \an zeer groot belang dat men bij

verschillende Aeidsterkten een verschijnsel na kan gaan. De beschre-

ven methode wordt dan eene die men de methode rnn het ongelijlc-

matiije veld zou kuiuien noemen.

In een volgende mededeeling hoop ik op deze wijze de door

VoiGT uit de theoi'ie voorspelde asymmetrie in de splitsing der spec-

tiaallijnen bij zwakke velden te bestudeeren. Reeds vroeger heb

ik langs anderen weg het beslaan van deze asymmetrie experimen-

teel \rij overtuigend aangetoond. ')

Intusschen meen ik, dat de onlangs door Lorextz gegeven beschou-

wingen '') het \\enschelijk maken nog eens op eene andere wijze

het bestaan van de zoo uiterst kleine dissvmmetrie te bevestigen.

Wiskunde. — De Heer Jan de Vries biedt een mededeeling aan,

getiteld : „iknige eigenschappen van bundels van ahjehraische

krommen"

.

§ 1. Zij ^ een der n^ basispunten van een bundel (c") van

krommen c" van den graad n, B een der overige basispunten. Voegt

men aan elke c" de rechte c' toe, die haar in ^4 aanraakt, dan ver-

krijgt men, als voortbrengsel der projeetie\e bundels (c") en (c'),

een kromme 1\ van den gi'aad {n -\- 1), die de meetkundige plaats

is van de tangentiaalpunten van A, d. w. z. van de punten welke

elke c" op haar raaklijn r' insnijdt. Deze tangentiaallromme heeft

in .4 een drievoudig punt, waar zij aangeraakt Avordt door de buig-

raaklijnen van drie c', die in ^4 een buigpunt hebben; zij is het

eerst beschouwd door Emil Weyr (Sitz. Ber. Akad. in Wien, LXI, 82).

Ik beschouw nu, meer algemeen, de meetkundige plaats ï",, der

??i« tangentiaalpunten van ^4. Den graad dezer kromme stel ik door

r{m) voor, terwijl «(/») en /i(//?) het aantal takken zullen aanwijzen,

welke Tm in A qïx B bezit.

Prof. P. H. ScHOUTE heeft mijn aandacht gevestigd op een mede-

deeling van zijn hand, opgenomen in de Comptes Rendus de l'Académie

des sciences, tome Cl, 736, waar de overeenkomstige kromme voor

een kubischeu bundel behandeld is. Het is me gebleken dat de daar

1) Zeeman. Deze Verslagen December 1899. 8 p. 32ö.

") LoRENTz. Deze Verslageu December 1905. p, 579,
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gevonden aantallen voor v = 'A te voorschijn komen uit de uitkomsten,

welke ik hier zal afleiden.

Ter bepaling van de functies t(»)), «(ni) en i\m) zal ik gebruik

maken van een ook reeds door Weyr gebezigde hnlpkromme, welke

men de antitangentiaaIJcvomme van A zou kunnen noemen. Zij bevat

de groepen van n{n— 1) — 2 punten ^l^i^ die ^1 tot tangentiaalpunt

hebben, gaat dus driemaal door ^4 en eenmaal door alle punten B.

Met een c" heeft ze derhalve (2??" — n) punten gemeen, waaruit

blijkt dat ze van den graad (2h — 1) is.

^ 2. De [ra — 1)'^ tangentiaalkromme (.4'"—') van A wordt door

de antitangentiaalkromme (/!"') van A, buiten de basispunten, ge-

sneden in de punten x4"'~'\ die ^4 tot tangentiaalpunt hebben. Hun

aantal bedraagt drie minder dan het aantal raaklijnen, welke T,n in

A bezit, dus it{m) — 3 ; immers op de drie c", die in A een buig-

punt hebben, valt A met een van zijn vi^ tangentiaalpunten samen.

Daar de drie buigraaklijnen ook raaklijnen zijn van de kromme

(x4~') hebben (^""""M en (^4~') in ^4 3«(m — l)+3 punten gemeen.

In elk basispunt B liggen ^{m — 1) snijpunten. Dus is

{2n — 1) T (m — 1) = « (m) -f- 3« (m - 1) + (iv — 1) ;? [m — 1) . . (1)

Een tweede betrekking vind ik door op te merken, dat (J"'~')

met de antitangentiaalkromme van B, buiten de basis, de^(m) |)unten

gemeen heeft, waarvoor B een m" tangentiaalpunt is. In B liggen

'è^{m — 1) snijpunten, in .4 it{m — 1), in elk doi' overige basispunten

/J(m — 1). Dus is

(2« - 1) x{m - 1) = ,?("0 + «('« - 1) + ("= ^- 1) ii{»^ - 1) • (2)

Met een c" heeft Tm, buiten de basis, slechts de {n — 2)'" punten

^{(in) gemeen ; derhalve is

n x{m) =-- «(m) + {n' — 1) ,?(m) -f {n — 2)"' . . . (3)

§ 3. Om een homogene dillereiitievergelijkinu' ter liepalinu' van

t(v//) te vinden, elimineer ik uit de drie gcxniidcii liflirkkiniivu de

groolheden n'm) en /?(/«), en \iiid

nx{m)= n\2n-\)r{m-\)— {h-' ^2)\u{m-\) -\- iir ~\){i{m --\)\-\- {n -•!)<>'.

Hier kan de uitdrukking tussclien accolades wegens {'.W door

nr{in — 1) — (« — 2)"'~' vervangen worden. Dan wordt

T(m) = (n' — n — 2) r(m - 1) -\- (n + !)(/< - 2)'" -
' . . (4)

Dus is

r(m - 1) = («' — w — 2) T(m — 2) + [n + 1)(;/ — 2)"'-2 . (5)

Uit (4) en (5) wordt (en slotte verkregen

t(w) — in - 2){n + 2) rim — 1) -+- (« — 2y(>, + 1) r{m — 2) — Q (0)
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Tor Itepaliiig van een pardciilien^ oplossing t(/») = ,)•"' liccft iiioii nu

,,.» _ („ _ 2) (n + 2),. + {n - 2)' {n + 1) = O,

dus

X =: /i^ — n — 2 of x =: " — 2.

Bijgevolg is de algeraeene oplossing

t(/«) = c-,(«' - /< - 2)"' +c'>-2)'«.

Om de constanten c^ en c, te kunnen be]>alen, substitueer ik in

(4) de bekende waarde t(1) = ?i + 1, en vind t(2)= (» + l)(/r— 4).

Nu is

« 4- 1 = c-, {,r — /; — 2) 4- c^ {n — 2),

(„^ _ 4)(» + 1) = <•, (n' - « - 2)= + c, {n - 2)^

Door eliminatie van e, en r.^ \indt men ten slotte

T (/«) = {» + 1) (.< - 2)"-i ^^ .... (7)
«

Uit (1) en (2) volgt

« (m) — ^ (m) = —2 [a (m — 1) — ,? (m — 1)! ,

dus

« (m) - (5 (m) = (- 2)--i
j,, (1) - ,5 (1)} = - (- 2)- . . (8)

Gebruik makende van (3) en (7) \indt men nu

II' a (m) = {>, — 2)"'-i {{n + l)"'+i — 2» + Ij — {»' — 1) (- 2)'" . (9)

n' i? (m) = {n — 2)'«-i \{n + l)'"+i — 2« + 1
j + (— 2)"' .... (10)

§ 4. Voor m = 2 is « (2) = )i^ -{- n— 9 ; daar A voor drie

krommen c" buigpunt is, zijn er dus (/i' -f ?? — 12) krommen waarop

A met zijn tweede tangentiaalpunt samenvalt. Hieruit volgt het

bekende resultaat dat A raakpunt is van (/; + 4) (» — 3) dubbel-

raaklijnen.

In een vroegere medodeeling ') lieb ik de meetkundige plaats van

de raakpunten D der dubbelraaklijnen in verband gebracht met de

meetkundige plaats der punten IT waarin een c" door haar dubbel-

raaklijnen wordt gesneden. Om te bepalen hoe vaak een punt 1)

met een Aan zijn tangentiaalpuntcn II' samenvalt, beschouw ik de

verwantschap der stralen d= (JD en ir = O W, welke de ver-

wantschap (/), 11') in een waaier met top O te weeg brengt.

Daar de krommen (D) en ( TT) van de graden (n — 3) (2»' -|- 5n — G)

en è {» — 4) (n — 3) (5/i' -|- 5?j — 6) zijn, behooren bij eiken straal d
(n — 4) (n — 3) (2n' -|- 5n — 6) stralen w, en bij eiken straal w
{n — 4) (/?, — 3) {ön' -\- on — 6) stralen d.

1) ,Over lineaire slelsels vau algubraische vlakke kromiiieii". (Zitt. versl. 22 April

1905; deel XIII, 748).
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Omdat elke der 2n {n— 2) (n — 3) dubbelraaklijnen nit 2 (n — 4)

coïncidenties d^io vertegenwoordigt, wordt het aantal coïncidenties

Z)^ W voorgesteld door

(„ _ 4) („ _ 3) (2,j= -(- 5w — 6) + (n — 4) (w — 3) {bn' -\- 5m — 6) -
— 4 (h — 4) (« — 3) {n — 2) n = 3 (« — 4) (« — 3) (n" + 6n — 4).

In een bundel (c) hebhen 3 (n — 4) (» — 3) (»' -f" 6« — 4) li-ommen

een buigpunt, icaarvan de makl/jn. de kromme noq in een ander inint

aanraakt.

In de boven aangehaalde mededeeling heb ik gemeend dit aantal

nit de snijpnnten der krommen (/)) en (TF) te knnnen be|ialen

;

daarbij zag ik o\er hef hoofd dat een raakpnnt \an een dnbbel-

raaklijn tangentiaal|)unt TI van een andere dubbelraaklijn kan wezen.

§ 5. Om het aantal drievondige raaklijnen te vinden beschouw

ik de verwantschap tnsschen de stralen, die twee op een zelfde

dnblieiraaklijn gelegen punten W en W uit O projecteeren. Het

kenmerkende getal dezer symmetrische verwantschap is blijkbaar

\ {n — 4) (n — 3) (5h'= -|- 5?^ — 6) {n — 5), terwijl elke door O ge-

dragen dubbelraaklijn 2n {n — 2) (n — 3) {n — 4) {n —5) coïncidenties

vervangt. Het aantal coïncidenties W^ W bedraagt dus

(n— 5) {n — 4) {n — 3) {on- + 5» — 6 — 2»'-' + An).

Daar elke drievoudige raaklijn drie dezer coïncidenties draagt,

heeft men de eigenschap

:

hl een bundel (c") hebben {n — 5) (« — 4) {ii — 3) (/;' -|- «^^ — 2)

krommen een drievoudige raaklij)!.

^ G. In mijn boven bedoelde mededeeling heb ik liet aantal

nndulatiepnnten traciiten te bepalen uit de snij[)unten van de inlle.vie-

kromme (/) eji de meetkundige plaats der punten I', welke e" op

haar bnigraaklijnen insnijdt. Daar elk buig|)unl dat tangentiaaipunt

is van een ander buigpunt tot de snijpunten van (/)en(l') iH'hoort,

is hel t. a. p. gevonden aantal te groot. IbM juiste aantal kan ik

door middel van de verwantschap tnsschen de stralen 01 en <)\^

bepalen.

Daar de graden van (/) en f 1^) zijn 6(m—1) en 3(n—3j(n'-t-2n— 2)

en elke der 3« (u — 2) uit (^ getrokken bnigraaklijnen {n — 3)

coïncidentiestralen vervangt, vindt men voor hel aantal coïncidenties

ƒ 1'

G(„— 1)(„-:j)-|-3(„-;j) («v^2»-2)-3«(«— 2)(«-3)= G,«-3)(3/(— 2).

In een bundel (c") hebben 6 (/; — 3j (3 // — 2j krommen een vier-

^jundge raaklijn.
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§1 7. Do inflexiekromiiio (/) en do biliiiia,eiih'aalkroiiiino (/)i liel)I)on

in olk der 3{ii — 1)" dnhhelixiiiloii van (e") 2(/a - 'A)[ji -\- 2) punten

gemeen.

Immers, uit een dnbbelpunt kan men naar de c", waartoe hol

helioort, («' — n — 6) raaklijnen trekken, die als dubbelraaklijnon

zijn te boschouwon, terwijl elk dubbel|)unt oeiier e'' tevens dubiioi-

punt van (f) is.

In elk basispunt ]i,n',i;'en \order 3^» -|~ 4)(» — 3) siiijpuuton (§ 4).

De overige aan (f) en (D) gemeeiLschappelijke [)unten zijn de buig-

pnnten, waarvan de i'aaklijn de C nog eens aanraakt (§ 4) en de

undulatie[)unten (§ 6), waar de beide krommen elkaar aanraken.

Indorilaad heeft men
ö{)i—iy{n- 3)(«-|-2) + 3m^(« + 4)(«— 3) + 3(h-4)(h—3)(hH6"— 4)4-

+12(*(— 3)(3?j-2)==: 6(«-1)'(m-3)(«+2) + 3(^<-3)(2«'+6«^— 16»+8) =
= G{ii— l) (h— 3) (2m'-1-5«— 6),

en dit is het product der graden van (/) en (D).

Scheikunde. — De Heer Franciiimont biedt oen mededeeling aan

van den Heer J. Moll van Charantk: ,,Di' sa/ici//:iiKn-or-

iriiihi uit nntyiuin-pJienolaat"

.

(Medeaangebodeu door den Heer P. van Romburgh).

De mededeeling van Lobry dk Brivn mede namens den heer

Tlimstra in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Am-
sterdam ') en later het gelijklnidonde stuk in het Kooneil ') gaven

mij aanleiding lot dit onderzoek. Hun opvatting en vooral de be-

wijzen ervoor be\'redigen mij niet en daar ik mij tengevolge \an

ander werk oen voorstelling van ile roaktio had gexormd, deed ik

eenige pi'oeven in die richting.

Volgens mijn opvatting kon een additieprotiukt \an natriumphe-

nolaat aan natrinmphenjlcarbonaat of wel, wat op hetzelfde neer-

komt, een additieprodukt van twee molekulen natriumpiienolaat aan

een moleknul koolznuranhydride. CsH50C(ONa)20C,;H5, het lichaam

zijn, dat de intramolekulaire omzetting tot het salicylznurderi\aat

OH ondergaat en daarna, afhankelijk van de tempe-

X ratuur, natriumsalicylaat en natriumpiienolaat of

\ / ^^'^' P'"^"*^' ^'^ basiscii natriumsalicylaat vormt.

(Y)Na
^^^^ opx-atting wordt gesteund door oudere waar-

\ nemingen van verschillende chemici en wordt ge-

OCe Hs decltelijk ook aangenomen door Claisen ').

1) Verslag dei' Kon. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam, 28 Mei 1904.

') Ree. 23 p. 3ö5.

») B. B. (IWj) 3S p. 714.
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Acangezien Lobry de Bruyn en Tijmstra in de caangehaalde stuk-

ken geen analysencijfers geven, kwam het mij niet onmogelijlv

voor, dat het door hen verkregen phenolnatrium-ö-carboonzuur

het, door intramolekulaire omzetting van het door mij aangeno-

OH

men additieprodukt ge\ornide, lichaam kon zijn. C^H^ ONa
Ik begon derhalve hun werkmethode te volgen; \/
bereidde het natrinmphenylcarbonaat op de gewone LAJJNa

wijze uit natriumphenolaat en koolzuuranhjdride, j^^, tt

en verhitte dit op 100° in een toegesmolten buis gedurende 100

uur. Bij het openen der buis bleek een belangrijke druk aanwezig.

Ook bij talrijke herhalingen werd steeds deze druk waargenomen.

Het ontwijkende gas bleek bij onderzoek geheel uit koolzuur-

anhydride te bestaan en bedroeg 7^ tot Vs van het in het natrium-

phenylcarbonaat aanwezige. Neemt men aan dat het natrinmphenyl-

carbonaat zich onder deze omstandigheden gedeeltelijk splitst in

koolzuuranhydride en natriumphenolaat, dan zou er natriumpheno-

laat aanwezig moeten zijn of wel de splitsing zou koolzuur-

anhydride en het door mij aangenomen tusschenprodukt (CjHsO)^

C(0jS'a)2 kunnen geven. In het eerste geval is het vreemd, dat

het koolzuuranhydride gedurende de afkoeling der buis, die dikwijls

een paar dagen bleef liggen, niet grootendeels weer geabsorbeerd

wordt. In het reaktieprodukt moest nu naar die stollen gezocht worden.

Door behandeling met aether werd vrij veel plienol uitgetrokken,

ofsclioon vocht zooveel mogelijk werd uitgesloten. Vervolgens werd

het met koud droog aceton in aanraking gebracht, waardoor het

wel gedeeltelijk opgelost werd, maar onder gasontwikkeling en

temperatuursverliooging. Uit de heldere oplossing sloeg petroleum-

aetlier een stof neer, die, na eenige keeren op dezelfde wijze 0|>gelost

en neei'geslagen te zijn, witte acetonhoudciule naaldjes vormde, die

aan de lucht verweerden. Deze verbinding bleek bij analyse salicyl-

zuurnatriuni me( een molekuul aceion te zijn. Daar een molckulair-

gewichtsl)C[)aling langs ebullioscopisclien weg, volgens Landsbkrgkk in

aceton, niet het verwachte getal gaf, werd ter controle natrium-

salicylaat oi) dezelfde wijze uit acclon onder loevocgen van petroleum-

aether omgekrislalliscerd en een produkt verkregen, dat identiek

bleek mei het voorgaande, zoowel bij analyse als bij uu)iekulairge-

wichtsbepaiiiig. 15ei(le produkleu gaven na drogen op IO(P door

verhitting niel joddniflhyi gccu iMicmeiiswaai'dige iKicvcellieid salicyl-

zurc ester.

De hoeveelheid iiatriiinisalicylaal verkregen door verhitliug van het
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>i;itiinni|ilioii\ lc;irli(iii;iat op de aaiiget>ovon wij/c was eclMor zeer ^eriiia.

Ik vermoedde, dal de, bij beliaiideling met aeetou waargenouieii

gasontwikkeling, welk gas als ziiivev koolzuurgas zonder eenige

bijmenging herkend werd, van nog onveranderd natrinmplieiiylear-

bonaat afkomstig was, zoodat dus de reaktie niet was afgeloopen

en er derhalve in de buis na de verhitting zich een mengsel moest

bevinden van onveranderd natriumphenylcarbonaat, lïatriunipheno-

laat, natriumsalicylaut, wellicht ook dinatriumsalicjiaat en vrij

phenol, benevens het Iiewuste additieprodukt (C«H50),C(ONa)5 en het

OH
/

daaruit misschien ge\ormde salicvlzuurderivaat C„H, ( )Xa

Ik hield het nu van belang vooraf het gedrag van \/
aoeton met deze lichamen voor zoover zij bekend LUJNa

zijn na te gaan. \q^, ^
Xatriumphenolaat lost op in kokend aceton, waaruit het bij be-

koeling in vele centimeters lange, zachte, bijna witte naalden kristal-

liseert, die l'/j molekuul aceton bevatten. In vacuo boven zwavel-

zuur verliezen ze dit aceton. Rij kamertemperatuur lost slechts

0,1 7o op in aceton.

Natriumphenylcarhonaai 'm aanraking gebracht met zorgvuldig

gedroogd aceton ontwikkelt koolzuuranliydride onder zwakke tem-

peratnursverhooging. De hoeveelheid bedraagt ongeveer ', van de in

het natriumphenylcarbonaat aanwezige, wanneer men althans rekeniiig

houdt met de betrekkelijk groote oplosbaarheid van koolzuurgas in

aceton. In het aceton of, zoo na de inwerking van het aceton met
aetlier geëxtraheerd wordt, ook in de aether, is een hoeveelheid

phenol aanwezig overeenstemmend met de geheele uit het natrium-

phenjlcarbonaat verkrijgbare. Onopgelost blijft een mengsel van

neutraal en zuur natriumcarbonaat, nagenoeg of juist in aequi-

molekulaire hoeveelheden. De ontleding van 3 CjII^OCOOXa tot

3C,H,OH + CO, 4- NaHCO, -{- Xa,CO, vereischt twee molekulen

water. Daar de proeven echter in een bijzonder daarvoor ingericht

apparaat, waarin geen vocht of vochtige lucht treden kon met uiterst

zorgvuldig gedroogd aceton werden genomen, moet men wel aan-

nemen, dat dit water uit het aceton is ontstaan en dan een con-

densatieprodukt van het aceton \erwachten, dat echter bij de geringe

hoeveelheden, waarmede de proeven genomen werden niet kon ge-

vonden worden. Vreemd blijft bij deze reaktie de buitengemeen
stormachtige wijze, waarop de koolzuurgas-ontwikkeling optreedt.

XatviumsaUcijlaat lost op in aceton, waaruit het door of zonder
toevoegen van petroleumaelher kristalliseert in kleine naaldjes, die



( 848
)

een molekiuil kristalaceton bevatten kunnen. Bij verschillende be-

palingen bleek het aeetongehalte te \'ai'ieeren van een half tot een

heel molekuul. Bij 16" lost het op in ongeveer 21 deelen aceton.

Dinatriumsalicylaat werd bereid door bijeenvoegen van een 957(,-ige

alcoholische salicylzuuroplossing bij een geconcentreerde natrium-

alcoholaat oplossing in alcohol \an dezelfde sterkte. Na eenige oogen-

blikken kristalliseert het dan in fijne, witte naaldjes uit. Door uitkoken

met aceton, waarin het geheel onoplosbaar is, laat het zich bevrijden

van bijgemengd mononatriumsalicjlaat.

Nu het gedrag van het aceton met deze lichamen bekend was,

werd het onderzoek van het 100 uur verhitte natriumphenjlcarbonaat

nog eens herhaald, zonder evenwel meerdere resultaten te geven.

Een gedeelte werd met aceton behandeld in hetzelfde apparaat, dat

ook voor het natriumphenylcarbonaat gebruikt was. Er Averd een

lioeveélheid koolzuurgas opgevangen, die met een hoeveelheid oiiver-

anderd natriumphenylcarbonaat correspondeert ongeveer 50 a 60 "/o

van het reaktieprodukt. Een ander gedeelte werd met aether geëxtra-

heerd, waardoor ongeveer 20 7» phenol werd verkregen, terwijl ten

slotte nog een geringe hoeveelheid natriumsalicylaat werd gevonden.

Het residu, dat dus met aether en aceton uitgetrokken was, bevatte

natriumcarbonaat, maar geen dinatriumsalicylaat, wel phenol, misschien

van natriumphenolaat.

Vreemd is de groote hoeveelheid phenol, die vrij in het verhitte

natriimiphenylcarbonaat aanwezig is en daar geen dinatriumsalicylaat

gevonden is, door het ontstaan daarvan niet veroorzaakt kan zijn.

Het gezochte additieprodukt heb ik niet kunnen vinden ; misschien

is het door aceton op dergelijke wijze ontleed als het nalriuini)henyl-

carbonaat. De door mij verkregen resultaten tooncn naar het mij

schijnt aan, dal de salicylzuurvorming uil natriumphenylcarlouaat

niet zoo eenvoudig is als gewoonlijk wordt aangcuomeu.

Uitvoeriger zal deze arbeid iu het llecucil des Iravaux (•l:iini(|iics

des Pays-l>as medegedeeld worden.
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Scheikunde. — De Heer I'.akihis Roozeboom l)ic(ll eciio nicdedce-

ling aan \ aii den Heer J. J. van Laar : „Iets over den osmo-

tischen druk fan oplossingen van niet-elektrolyten, in verband

met de afwijkingen van de ivetten der ideale gassen."

(Mecie aangeboden door den Heer A. F. Holleman).

1. Door H. N. MoRSK en J. C'. W. Frazeh ') zijn onlanf>s zeer

nauwkeurige proeven genomen ter bepaling van den osniotisclien

ilruk van verdimde suikeroplossingen in water. De oplossingen gingen

tot 1-normaal, en daar alsdan c ongeveer ^/,^ is [de associatiefaetor

van het water is nl. bij 18° C. ongeveer 1,65, zoodat in 1 L. water

ongeveer 55,6 : 1,65 = 34 Gr.mol. water (enkelvoudige en complexe

moleculen) aanwezig zijn], zoo is het verschil tusschen de exacte

uitdrukking — log (1

—

x) en de benaderde waarde ,v [zie formule (2)]

nog niet merkbaar. Anders is het evenwel gesteld met het verschil

tusschen het moleculairvolume van Aq oplossing v=i{l— .i') r, -|- .ir^

(y dus een lineaire functie \an .v ondersteld, waarover straks nader),

en het moleculairvolume van het oplosmiddel Vi, wanneer r, (het

moleculairvolume van de gesmolten suiker)- niet gelijk aan v, kan

gesteld worden. Wij zullen zien dat dit verschil bij 1-normale oplos-

singen 19°/^ bedraagt, zoodat de proeven zeer goed kunnen uitma-

ken of men v dan wel r^ moet gebruiken. En nu hebben deze laatste

inderdaad geleerd, dat de gemeten osmolische drukken alleen dan

(en wel met groote nauwkeurigheid) met de berekende waarden

overeenstemmen, wanneer men v.^ in den noemer zet en niet ;•. Dit

is dus geheel in overeenstemming met hetgeen door mij \an af 1894

herhaaldelijk is beweerd ^). (hetgeen ik boven ter wille der symetrie

r, noemde, werd door mij vroeger altijd doof r„ aangeduid). ^V/('/

het moleculairvolume dus van de geheele oplossing, maar liet moleculair-

volume van het oplosmiddel in de oplossing. En daarmede valt de

laatste steun weg voor hen, die den osmotischen druk tegen alle

evidentie in (immers niet de opgeloste slof, maar het oplosmiddel is

oorzaak van ilicn druk) nog altijd trachten te verklaren door een

met den gasdrnk vergelijkbaren druk der moleculen der opgeloste

stof. Ware er van iets dergelijks sprake, dan moest toch r in aan-

merking komen, en niet r^, want de moleculen der opgeloste stof

1) Amer. Ghem. .lourn. 34, 1905, bl. 1—99. Zie ook liet uitvoerige referaat

N" 274 in het Phys. Ghem. Gentralblalt III (190Ü).

-) Zie o. a. mijn laatste Verhandeling ovor dit onderwerp in Deze Verslagen

van 7 Juni 1905, blz. 30— 33. (Eenigc opmeriiingen naar aanleiding der laatste

Verhandelingen van Dr. Pii. Kounstamm).
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bewegen zicli in het ^/iin.sche volume v en nie( in het t. o. der c/i/d.s-

sing geheel fictieve volume v^, hetgeen alleen dan aan v zou gelijk

zijn, wanneer toevallig i\ :^ i\ ware.

2. Ten einde nu de door Morse en Fkazer gevonden uitkomsten

nader te vergelijken met de door mij reeds in 1894 gegeven formule

voor den osmotisehen drnk, willen wij nog even op de afleiding

daarvan terugkomen, voornamelijk om \asttestellen onder welke

beperkende onderstellingen deze formule geldig is.

Bij evenwicht tusschen het zuivere oplosmiddel (concentratie O,

druk |>„) en het oplosmiddel in de oplossing (concentratie c, drnk^^)

[de opgeloste stof staat nergens mede in evenwicht, want er wordt

een daarvoor ondoordringba,^r membraan ondersteld] moeten de

moleculaire thermodynamische potentialen gelijk zijn. Derhalve
'J

:

f^i (•''iO = f'i (0,i'„)-

Nu is algemeen :

f'i — ^- — ^\ — ^i-\- l^T hu Cj ,

wanneer f, = — k-^T (hg T — l) -\- ((,>;\, — 2'(*'i)o) is,
^'i
= ^^^ en

dn.
zijnde gegeven door

=: I pdv — pv — UT 2Ï^ ti^ . hg .S «j .

liij hiiiiiiri' mengsels van nonnide stoffen kunnen wij nu de veran-

derlijke X invoeren, en wordt (— «, is nu :=!, zoodat de term met

log -Sn, ^•erdwijnt), naar bekend mag worden verondersteld :

/', = ^, -
C«"
- «^ +p(v- .,- ~\ + RT hg (1 - .r) , . (1)

wamieer lei bekorting dei' schrijfwijze voor
|
pdv wordt geschreven to.

Deze uitdrukking is voor de bovenbedoelde mengsels geheel nmav-

keurig. Wnn- de \ertlere berekening voeren wij nu het begrip „ideale"

mengsels in. Dil zijn dczidken, bij welke de oiidcrliiige he'invloeding

, , ,
•

ö''<'>

floi' beide cduinoueiileu maü worden verwaarloosd. Alschin is ^= O,

en woi'dt v) een Imenirf functie van ,r. Maar dan is levens —-:=(),

') De volgt'iulü iilk'idiii},' is slutlils in ilfii cuiiii VfisL-luilcinl van lU' yutilourdt'

in Deze Verslagen.
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zoodat ook v een lineaire 1'iiiictie van ,/• wordt. Wij zullen dit in

§ 6 afzonderlijk aantoonen, en laten zien dal in het geval van der-

gelijke ideale mengsels :

n. 10 een lineaire functie is van ,v

h. V „ „ „ „ „ „

(/. de mengwarmte =^ O is,

zoodat w ij kunnen zeggen : ideale mengsels zijn dezulken, icaarbij

de nu'iu/warmte praktisch = O is, of loanrhij geen merkbare roluum-

contractie intreedt, wanneer 1 — ,*; Gr.mol. van den !•=" component

met ,1' Gr.mol. \an den tweeden worden gemengd.

De voorwaarden a, b, c en d zijn ijelijktijdiij vervuld, wanneer

de kritische drukken der beide componenten bij benadering aan

elkaar gelijk zijn.

3. Voor O) — ,r -— mag nu worden geschreven- to, , daar

(i — ,r) tü, -\- X 10, is, wanneer -— := O is.

— ^ i', , en wij \'erkrijgen :

ï),-

Anders is blijkbaar

• . Evenzoo wordt

(f, (.r,;>) = C, - w, + pr, + RT lo,i (1 - ,r) 1

Ml ("./'o)= <"i — ">i +p„i'i (

altijd \\anneer r^ en tUj onafhankelijk van den druk worden onder-

steld. Want anders zouden «Oj en r, bij den druk p een andere

waarde hebben dan bij den druk ^j„. Wij moeten dus ook nog onder-

stellen, dat onze vloeistoffen onsamendrukbaar zijn. Maar tegen deze

onderstelling bestaat bij gewone vloeistoiTen ver van de kritische

teni|)ei'a(uur (en alleen van zulke vloeistoffen is er bij redeneeringen

ovei ócn osmotischen druk sprake) niet het minste bezwaar. Alleen

wanneer x dicht bij 1 komt, en de osmofische druk derhalve tot oo

zou naderen, mag v (en dus ook u>) niet meer onafhankelijk van /*

worden ondersteld.

Door gelijkstelling onzer beide laatsU- vergelijkingen ontstaat nu

:

pr,-\-RTlo.j(l -.,•)=ƒ,„.„

derhalve
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RT
:t = p-p,^— {- log (1 - .,)) (2)

de door mij reeds in 1894 afgeleide uitdrukking. ')

Wij iierlialen liier nog eens: deze uitdrukking is geldig van,rr=0

tot .r = dicht bij 1, Avanneer aan de volgende voorwaarden is

voldaan :

a. de oplossing is een ideaal hbiair mengsel xan norinaJe com-

ponenten
;

h. de oplossing is praktisch (mmmendrnl-haar.

Dan stelt (2) de overdruk op de oplossing voor, teneinde liet in-

dringende water terug te houden (de z.g. ,,osmotische" druk).

Daar nu echter bij alle tot dus ver verrichte proeven water het

oplosmiddel was, derhalve een anotiiale stof, zoo zal (2) niet zonder

voorbehoud op oplossingen in water mogen worden toegepast. Men

kan evenwel gemakkelijk aantoonen, dat de invloed van de associatie

eerst in den term met x"- een rol speelt, (evenals de onderlinge be-

ïnvloeding van de beide componenten), zoodat bij de bo\en bedoelde

proeven, waar .e'' zeker te verwaarloozen is (zie § 1), de formule (2)

gerust mag worden gebruikt.

1) Zie Z. f. Pil. Cli. 15, 1894; Arch. Teyler 1898; Lehrbueh der math. Chemie,

1901; Arch. Teyler 1903; Chem. Weekbl. 1905, N". 9; Deze Verslagen 7 Juni

1905.

De Heer Kohnsï.\mm schijnt mijn stuk iiï de V. K. A. v. W. van 7 Juni 1905

(hl. 30—33) niet te hebben opgemerkt. Anders toch zou hij niet (acht) maanden

later in een eigen referaat van zijne Verhandelingen in de V. K. A. v. W. van 11

Mei 1905 (bl. 7S1— 811) in het Phys. Chem. (.lentralbl. er nogmaals nadrukkelijk

op gewezen iiebbcn, ,dat de Heer van Laar dus ongelijk had met zijne bewering,

dv
. . . ,

(lat in den noemer r. komt, en niet v— x^—.'" Hii had dan ingezien, dal m de

èv
lijn zijner benaderingen voor v — x 5— niet alleen ii mag, maar moet worden

geschreven, daar hij v met b heeft vereenzelvigd, en dus ook v als een lineaire

functie van x beschouwt. In werkelijkheid komt ecliter (zie boven) bij //j (.r, p)

te slaan p (''"'•''a )' ''^'"'J' '''j fi(^. /'u* slaat p,V\. Aftrekking goei'l dus nóch

precies (p — p») r^, nóch precies (p — ?)„) I e — .<
.^ ),

maar daar r, — '' % =

/i)'ü\ . . , .
()(•

= V\ — '/.i X- ( V. , — etc. IS, zoo IS met zeer groote benadering v — '" ^ door
Vo.rV, d,c

Vi ^e vervangen, en verkrijgt men (p — po) >'\- [l'-r iielmcri (och v.rVvv hIl'I op

gewezen Ie worden, dat wat hier Vx (vroeger r,,) wordt geiioeind, Cy bij A'. is, en

wal hier r (vroeger e,-) wordt genoemd, e,, bij A'. heel. Dit laatste vooral is bij-

zomier geschikl, om tot misverstand en verwarring aanleiding te geven.

J
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Brengen wij haar echter eerst in een Aoor hel iiraktisch gebrnik

meer geschikten vorm.

4. Schrij\en wij daartoe voor (2):

JT=-— {.V 4- ", ,.' + . . .) =:^ .,. (1 + 1 ,,), . . . (2a)

lietgeen \"00r oplossingen, gaande tot 1-norniaal, meer dan vokloende

is. Stel \erder dat zijn opgelost e Gr. mol. in 1000 Gr. H,() (door

Morse en Fkazer ,,weiglitnormal solutions" genoemd), dan is

f c

*' ~ 34 + c
^

1 + e'

'

wanneer ^/,^c = c' wordt gesteld. (34^55,6:1,65 is bij 18" C.

het aantal Gr. mol. H,0 in 1000 Gr.; zie § 1).

Wij vinden dns:

RT
1 + '''

r, 1 + c' V ' 1 + c/
of wanneer we ons bepalen tot termen van den tweeden graad

t. o. v. c' :

RT RT c

^ =— c' (1 - V. <••) =— ^ ( 1
- 'As <••)•

r, Vj 34

Hierin is nu verder R = 82,13 (c.c.M., Atm.), terwijl r, bij

18° = 1001,4: 34 cM' is. Voor -^ vinden wij dus bij 18' C:
34 e,

RT 82,13X291,04= —^ — — = 23,87,
34tj, 1001,4

derhalve

.Ti8° — 23,87 c (1 — 0,015 C-) Atm. ... . (2/>)

Men ziet uit de berekening, dat de invloed der associatie van het

oplosmiddel, gelijk wij reeds boven opmerkten, slechts merkbaar is

in den term met c\ Ware het water een normale vloeistof, dan zou

er in plaats van \'„ e := 0,015 c gekomen zijn '/u, c. (^ c' ware dan

"1- = V, X 'A,,, c).

Gaan wij nu eens na, wat de laatste uitdrukking voor .Ti,o zou

geworden zijn, wanneer niet i\ in den noemer had geslaan, maar
het moleculairvolume van de oplossing v.

Wanneer c Gr. mol. zijn opgelost in 1000 Gr. H,0, dan zal het

totale volume zijn (bij 18°) 1001,4 + 190 c ccM. [Immers 1 Gr.

mol. =: 342,2 Gr. gesmolten suiker neemt bij 18° een volume van
190 ccM. in (dichtheid = 1,8)].

In het geheel zijn er nu 34 -|- c- Gr. mol., derhalve zal het mole-

culairvolume van de oplossing zijn:

58
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1001,4 4- 190 G 1001,4 1 + 0,19 c

M + c 34 1 + 0,03 c

Voor i\ vonden wij cchtei- boven :

1001,4

zoodat de waarde van -Tj,° met r in den noemer in plaats vaji r,,

zon geworden zijn

:

1 + 0,03 f

.-r,,o = 23,87 c (1-0,015 c) X
^ ]| ^ ^^ ^

Atm.,

d. w. z.

1 + 0,015 c
.

.Tr,.° = 23,87 c
^ Atm.

''
1 + 0,19(3 ,

Bij (gewichts)normale oplossingen (c = 1) zonden wij dns in

plaats van jr,,o — 23,87 (1—0,015) = 23,51 Atm. gevonden hebben

1,015
.-r,,° = 23,87 X -j-^g =^0^ Atm.

Nu vonden Morse en Frazeu 24,52 Atm., hetgeen vrij wat dichter

bij de theoretische waarde 23,51 Atm. komt (met v^ in den noemer)

dan bij de onjuiste uitdrukking met v in den noemer ').

Er is dus geen sprake van, dat de moleculen der opgeloste stof

een zekeren druk zouden uitoefenen, met den gasdruk vergelijkbaar,

want dan zou het Aolume van de oplossinr/ als zoodaiiü/, nl- r, in

aanmerking komen, en niet het in die oplossing geheel üctieve niole-

culairvolnme van het oplosmiddel t\.

5. Maar er is meer. Wij zullen nl. de uiulrukking atleidcn voor

den druk, (ii(> door de opgeloste moleculen zon uitgeoefend worden,

indien deze volgens de onjuiste opvatting van den osmotisclien drnk

zich als een gas vrij en ongestoord in de gcheele ruimle van de

oplossing konden Itewegen.

De toestandsvergelijking van \ an dkr Waals, nl.

_ RT a

r— b v'

geeft voor den verdunden gastoestand

:

_JiT[ V a:IiTl_JiT/ h a : /iT\

V \_v—b V J " \ '' " /'

I

wamiecr men zicii wcihM'oui uid Ici-incn \aii den graad .,
xcrgcuocgl.

Schrijft men nu ;

') Bij O,.'j-norinaal zoutier. de beide waarden 1 1
,8."> cii l(t,!t8 Atm. zijn geweest,

Iciwiji oxperimenlcul gevonden is 12,08 Alm.
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a

RT
tlaii wordt

waarin tliaiis r het voluriie voorstelt, waarin zieii 1 (h\ mol. der

opgeloste stof beweegt. Dit volume is echter blijkbaar (zie ook ^ 4)

:

_ 1001,4 + 190 c

c

of

1001,4
vz= !_(l -j- o,19o).

zoodat wij \erkrijgen :

^ ^ RTc / yc
>|

^'
1001,4(1 +0,1 9 c) V 1001,4(1 + 0,19 cy'

RT y
of daar ^^^- = 23,87 is (zie §4), en met y' = ^q-^^'-

en dit is een gansch andere uitdrukking dan (2*). Niet alleen dat

i\ door V is vervangen (waardoor de factor l-|-0,19r' ontstaat),

maar ook staat er in plaats van 1 — 0,0J 5 c thans 1 — v' c. Hierin

is y' voor elke opgeloste stof verscJiilIend, afhankelijk \an de waarden

van (/ en b, terwijl de coëflicient 0,015 voor alle in water opgeloste

stoffen een zelfde tvanrde bezit, onafliankelijk van den aard der

opgeloste stof {zie §4). Ook de coëfficiënt 0,19 is (van het moleculair-

volume) van de opgeloste stof afhankelijk. Daarenboven is y' ten-

ge\olge van n : RT nog van T afhankelijk. Behalve bij H,, waar
bij de gewone temperaturen y negatief is, is y overal positief. Maar

l»ij hoogere temperaturen slaat de waarde daar\an om en wordt

negatief.

Wij zien dus bij vergelijking \au ("2'') en (3) duidelijk, dat er

geen sprake van is, dat de z.g. osmotische druk de gaswetten zou

volgen. Alleen bij c = O zou dit het geval wezen, maar bij alle

andere waarden van e is de afwijking bij den osmotischen druk

geheel anders dan bij den gasdruk. Nog meer komt dit natuurlijk

uit, wanneer men de oorspronkelijke formules met elkaar vergelijkt.

Bij den osmotischen druk geldt nl.:

RT RT
^ =— (- % {!-•«)) =— •''• (1 + V, .k' + ...);

f, f,

bij den gasdruk daarentegen :

58*
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-^(-f).
zoodat de afwijkingen van de gaswetten (bij de gewone temperaturen)

zelfc in tegengestelden zin zijn van de afwijkingen \'an den osnio-

tischen druk bij niet-verdunde oplossingen.

Het is tegeno^'er deze feiten m. i. niet meer mogelijk de oude

opvatting van den osmotischen druk, als ontstaande door een met

den gasdruk vei-gelijkbaren druk der moleculen der opgeloste stof te

handhaven. De moleculen der opgeloste stof hebben niets met den

osmotischen druk te maken dan in zooverre deze het ïvate?' in de

oplossing in een anderen {geringeren) concentratietoestand brengen,

waardoor het zuivere water (concentratie 1) tengevolge der dijfusie-

aandrift zich naar het water in de oplossing (concentratie 1

—

x)

beweegt. In de grenslaag bij de semipermeabele membraan ontstaat

RT
daardoor een strooming, waarvan het drukaequivalent =— {-log{\-x))

^\

is, en welke strooming slechts door een tegendruk op de oplossing

van gelijke grootte kan worden tegengehouden : de z.g. osuiotische druk.

Dit is m. i. de eenig juiste opvatting van den osmotischen druk.

Zooals ik reeds bij vroegere gelegenheden heb opgemerkt, zou

men evengoed van een ,,osmotische" temperatuur kunnen spreken,

wanneer men de diffusieaandrift niet door druk op de oplossing,

maar door afkoeling van deze tegenhoudt. Immer l)ij ongelijke tem-

peraturen zijn de temperatuurfuncties 6\ (zie § 2) in beide leden van

,,, (,,, T) = M, (o, 1\)

niet meer gelijk, terwijl thans wel de termen pv gelijk zijn. In dit

geval zou T' <C T„ moeten \vc7,en, omdat de temperatuur een tegen-

gestelden invloed op de verandering van ;t uitoefent als de druk.

Tengevolge van den term RTlog{l — ,v) is f«i (•*') <C Mi W-
Öfl, . . ,

;(, moei dus grootei' woimIcmi gemaakt. Nu is :r— = i\ . derhalve jtositiet,

terwijl J7M 7^ )
= ~

('i + /"") '^' "'""^ negatief. De tengevolge van

.( te kleine waarde van fi, 1,') kan al/.oo weer aan die van ;i, (f) gelijk

worden gemaakt, nf door fZ/'^/^TfrAccy*//^ (,,t)smotische" di'uk), uf door

iemperatiiurverldging (,,osmotisclie" temperatuur).

Men zal evenwel goed doen hel geheelc begrip ,,osmotisclie druk"'

uit de (heorctische scheikunde Ie verbannen, en er alleen over (e

spreken, wanneer men werkelijk bij semipermeabele wanden (cel-

wanden e. (I.) dorgclijko drukverschillen ziel optreden.
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6. Aanhangsel. Beirijs van eenüje in ^ 2 (jenoemde ekienschappen.

a. In een vroegere verliandeliny- in Deze Verslagen (5 April 1905)

leidde ik voor -— af de gelieele nauwkeurine uitdrukking I verg. (4),
o.r

blz. 689J :
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Dit is nl. de z.g. dijf'erentieele verdunningswarmte per 6r. mol.

van het oplosmiddel wanneer bij een oi)lossing, bestaande nit m
Gr. mol. opgeloste stof en n Gr. mol. oplosmiddel, worden gevoegd

/( \JL. JIIUI. UJ
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Scheikunde. — De Heer Bakhiis Roozkboom biedt een raededeeling

aan \au ilen Heer Dr. A. .S.mits: „Over de hivoering van

het begrip metaal-ionen-oplosbanrheid bij het eJektromotorisch

evenivicht,"

(Mede aangeboden door den Heer .1. D. van der Waals).

Plaatst men een staat' keukenzout in zui\ er watei' of in een ver-

dunde ojilossing \an keukenzout, dan zullen Na Cl-nioleoulen in de

omgevende vloeistof treden, lot dat er zich een evenwiclit heeft inge-

steld, waarbij de moleculaire thermodynamische potentiaal van het

NaCl in de slaaf keukenzout gelijk geworden is aan die van het

XaCl in de oplossing.

Dit \erzadigingse\en wicht, voorgesteld door de \'erg.

ftXaCl = f«'XaCl

is, zooals bekend, hierdoor gekarakteriseerd, dat per seconde evenveel

NaCl-moleculen uit de staaf in de oplossing, als uit, de oplossing in

de staaf gaan.

We zullen dit evenwicht een znix'er chemisch evenwicht noemen.

Wel is waar splitsen de NaCl-molecnlen in oplossing zich gedeeltelijk

in tegengesteld elektrisch geladen deeltjes, die in evenwicht zijn met

de ongesplitste moleculen, doch bij het zooeven beschouwde heterogene

e\-enwicht vast-vloeistof hebben wij daarmede direct niets te maken.

Dompelen we echter een metaal b.v. Zn in een oplossing van een

zout van dit metaal b.\. ZnSO^, dan nemen we een verschijnsel

waar, dat sterk afwijkt van het zooeven liesproken, hetgeen naar

onze tegenwoordige voorstellingen zijn verklaring hierin vindt, dat

een metaal, niet als keukenzout elektrisch neutrale moleculen, doch

uitsluitend positief geladen ionen in de oplossing zendt.

Waren de door de zinkstaaf uitgezonden deeltjes elektrisch neutraal,

dan zou het oplossen van het zink voortduren, totdat de moleculaire

thermodynamische potentiaal van het zink in de zinkstaaf gelijk

geworden was aan die \an het zink in de oplossing, in welk geval

de verg.

gelden zou.

Nu dit echter niet het geval is, en de uilgestooten xT/^-deeltjes

positief elektrisch zijn, wordt er een evenwicht bereikt, lang vóór

dat de thermodynaniisclie potentiaal van de positief elektrisch geladen

zink-deeltjes in de oplossing gelijk geworden is aan die, van het

negatief elektrisch geladen ziidv in de zinkstaaf. Dat nu toch een

evenwicht mogelijk is, wordt hierdoor veroorzaakt, dat zich bij het

chemische verschijnsel een elektrisch verschijnsel voegt,
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Door dat het zink positieve i^»-io]ien uitzendt, wordt de omrin-

gende oplossing positief en het zink zelf negatief elektrisch. Dit

geeft, zooals bekend is, aanleiding tot de vorming van een zooge-

naamde elektrische dubbellaag in de grenslaag tusschen het metaal

en den elektroljt, bestaande uit positieve .Z^i-ionen aan de zijde

van den elektrolyt en een aequivalente hoeveelheid negatieve elek-

triciteit of elektronen in het metaal.

Door de vorming \an deze elektrische dubbellaag wordt een

elektrisch potentiaal \-erschil tusschen metaal en elektrolyt in het

leven geroepen, dat aanxankelijk toeneemt, doch zeer spoedig kon-

stant wordt.

Dit moment treedt op, wanneer het potentiaalverschil zoo groot

is geworden, dat het \erder in oplossing gaan der Zn-ionen daardoor

wordt belet.

Om het potentiaal verschil tusschen het metaal en de oplossing

te berekenen zullen we, zooals reeds door den Heer van Laar is

gedaan, het principe der virtueele verplaatsing toepassen. ')

Hebben we te doen met een zuiver chemisch evenwicht, dan zal

bij virtueele verschuiving van dil e\ euwicht de som der moleculaire

|)otentiaaIveranderingen := O zijn, hetgeen zijn uitdrukking vindt in

de evenwichtsverg.

Is het evenwicht een zuiver elektrisch evenwicht, dan zal bij een

virtueele verschuiving van dit evenwicht de som der elektrische

energieveranderingen = O zijn.

Hebben we echter een evenwicht, dat noch zuiver chemisch, noch

zuiver elektrisch, doch een combinatie van deze twee is, zooals bij

eleklromotorisch evenwicht het geval is, dan zal bij virtueele ver-

schui\ing van dil evenwicht, de som van de veranderingen der

moleculaire potentiaal -\- de som van de veranderingen der elek-

trische energie = O moeten zijn.

Noemen wc n-,,, de mol. polcntiaal van de Z»-ionen bij elektro-

motorisch evenwicht, dan welen we, dat ft.„ irc/ kleiner is dan

|u-„ of de mol. j)otcntiaal van het zink in de zinkstaaf.

Onderstellen wc nu, dat een door het ziidc uitgestoolen Zii-ïon een

hoeveelheid olcUtriciteit de virtueel van het molaal naar do 0])lossing

verplaatst, dan zal, daar deze cleUlriciteils-liocvccIlioid gedragen

<''

wordt door een |pojid(Tal)le lio(;\cellicid , wanneer r = valenlie

'j Uhem. Weckbl. N'. 41, l'JOJ,
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van hel metaal en s, de lading van een één\vaardig ion is, de toe-

name van de thermodynamisehe potentiaal bij dit proces gelijk zijn

aan -!_

[tzti—Hzn ,

de
VS

+
welke toename negatief is, omdat fi-„^M:»-

Bij de virtueele verphxatsing van de elektrioiteitslioeveellieid de van

het metaal naar de oplossing is de \erandering der thermodynamisehe

potentiaal niet de eenige verandering, die bij dit proees heeft plaats

gegrepen.

Noemen we de elektrische potentiaal van de oplossing Ve en die

van het zink T"^„ , dan weten we, dat in het hier bovengenoemde ge-

val Tg > F,,, en T'e — T"„ = A dus aangeeft, de potentiaal van den

elektrolyt t. o. v. het metaal. Bij de virtueele verplaatsing van de

elektriciteitshoeveelheid de van het metaal naar den elektrolyt heeft

deze elektriciteitslioeveelheid een elektrisciie potentiaal-\erhooging A
ondergaan en is dus de elektrische energie met Lde toegenomen.

Het principe der virtueele \erplaatsing zegt nu, dat bij eleklromo-

torisch evenwicht

+
de 4- A de z= O moet zijn, . . . . (1)

VB '
^ '

of

+
L= - '^ ?^

(2)
1» e

Nu weten we, dat de mol. thermodyn, potentiaal van een stof in

oplossing kunnen splitsen als volgt

jLt = ft' + iv 2' In C

waarin ft' bij verdunde toestanden alleen een temperatuurfunctie kan

genoemd worden.

Bij niet verdunde toestanden hangt ft' echter ook nog eenigszins

van de konc. af.

Passen we deze splitsing nu op verg. (2) toe, dan krijgen we
+

. _ (ft'--»
—

f^.-«) ^- RTbi C

waaiin (
' i\Q Z//-ionen konc. in den elektrolyt aangeeft.

Stellen we nu

{^:n f* en
,

RT ='''' <^)
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dan kunnen we van deze K zeggen, dat zij voor verdunde toestanden

alleen afhankelijk zal zijn van de temperatuur, en dus bij standvastige

temperatuur een konstante wezen zal.

Uit verg. (3), (4) volgt nu

RT Ki^=—ln- . (5)
VS C

De Heer van Laar wees er reeds op dat deze verg. identiek is niet

RT P
die door Nernst afgeleid A =; In — , waarin dus in plaats ^an

V e p
K P—

-, — staat. P beteekent de „eJcktrolytische Lbsungstcnsion" van het

metaal, en p, de ,,osmotische druk" van de metaal-ionen in de oplossing.

Het osmotisch verschijnsel verwerpende als basis voor de afleiding

der verschillende physisch-chemische wetten, geven we, als nood-

zakelijk gevolg hiervan, tevens het door Nernst ingevoerde osmofische

begrip „electrohjtbcke Lösungstension" prijs.

Het hoofddoel van deze verhandeling is nu aan te toonen, dat er

geen enkele reden bestaat, om dit als een gemis te beschouwen,

daar, Avanneer we de phjsische beteekenis van de grootheid K in

verg. .(5) zoeken, deze zóó eenvoudig en scherp is aan te geven,

dat we tot het besluit komen, dat we, steunende op de theorie der

fhermodynamische potentiaal, niets verliezen, doch in allo opzicliten

winnen.

Om' tot de phjsische beteekenis van de grootheid K te geraken,

stellen we een oogeublik

waaruit volgt

A = 0.

Dit zegt ons dus, dat de theoretische mogelijkheid bestaat aan de

inetaal-ioncn in een oplossing een zoodanige koncent ratie te geven,

dal l)ij indompeling van het overeenkomstige metaal, liet metaal,

iKjch (Ie oplossing zich eleltrisch laden.

Hoe wij ons dezen toestand moeten denken zegt ons verg. (2).

Stellen we daarin A = (), dan volgt daaruil voor een willekeurig

metaal

+
Mm = l'in

of in woorden, dal de moleculaire polcnliaal van lid inelaal iii de

slaaf gelijk is uaa die van de mctaal-ioneu iu de t)j)lossing.

Het blijkt dus, dat we hier te doen hebben met een evenwicht,
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flat volkonion te vorsrelijken is met dat, tussclien liet NaC'l in de

slaaf keukenzout, en liet keukenzout in de oplossing.

Het eenige verschil is hierin gelegen, dat, terwijl de moleculen keuken-

zout in oplossing elektrisch neutraal zijn, de metaaldeeltjes in op-

lossing positief electrisch geladen zijn ; de physisohe beteekenis van de

verg. fi,„ = ft,„ is dan ook eenxoudig deze, dat bij afioezigheid \an

een potentiaalverschil per seconde, evenveel metaaldeeltjes in oplossing

gaan, als er worden neergeslagen.

Drukken x\ ij dit alles in de meest gebruikelijke termen uit, dan

kunnen we zeggen, dat, wanneer C^ K de metaal-ionen hun ver-

zadiiiincjskonct'ntrat'u' hebben bereikt en dat K dus aangeeft de

oplosbaarheid der metaal-ionen.

Om verwarring te voorkomen, zal het noodig zijn er op to wijzen,

dat het elektrisch geladen zijn der opgeloste metaaldeeltjes, die ia

evenwicht verkeeren met het vaste metaal, bijzonderheden met zich

mede brengt, die wij op geen ander gebied aantreffen.

Zoo zal het straks bv. blijken, dat in elke niet-ullerst verdunde

kopersulfaat-oplossing, de koncentratie der koperionen t o. \'. koper

een oververzadigde koncentratie is. Toch is zoo'n kopersulfaat-oplos-

sing een volkomen stabiele toestand, omdat de koper-ionen deel uit-

maken van het volgende homogene evenwicht,

aiso, ;± Cu + N(>;'

dat volkomen stabiel is zoolang de oj)lossing onverzadigd of juist

\erzadigd is aan C'?<»S'(^4-moleculen.

Brengen we nu echter een koperen staat in de oplossing, dan

verandert de toestand, omdat de C«-ionen, die van te voren alleen

met de CuSO^-l\\o\ en met de SOi' ionen in evenwicht waren ^ zich

nu ook met de koperen staaf in evenwicht moeten stellen, en

daar nu de koncentratie der 6'M-ionen t. o. v. koper sterk over\er-

zadigd is, zullen onmiddellijk C?<-ionen tegen het koper neerslaan,

totdat, tengevolge van het optreden van de elektrische dubbellaag,

het verdere neerslaan wordt verhinderd.

Voorts zullen we zien, dat in de meest gekoncentreerde oplossing

van een zinkzout de koncentratie der zink-ionen nog altijd beneden

de verzadigingskoncentratie is, hetgeen onmiddellijk blijkt, wanneer

we in zoo'n oplossing een zinkstaaf dompelen; het zink zendt dan

positief geladen zinkdeeltjes in oplossing, totdat het optreden van de

elektrische dubbellaag aan het oplossingsvcrschijnsel een einde maakt.

Uni de waardon van K vuur verschillende metalen te vinden,
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maken we gebruik van het waargenomen potentiaal-verschil hij een

bepaalde waarde van C.

Bekend is het potentiaal-verschil bij 18° en bij normale koncen-

tratie der ionen d. w. z. bij gebruik van oplossingen van 1 gr. aeq.

per liter water. Deze potentiaalverschillen worden elektroden poten-

tialen genoemd, en zullen hier worden aangegeven met Aö,

Drukken we de koncentratie uit in de meest rationeele maat n.1.

in het aantal gr. mol. opgeloste stof, gedeeld door het totaal aantal

gr. moleculen, dan kunnen we voor de koncentratie van 1 gr. aeq.

per liter schrijven,

1

55,5 V + 1

waarin v de \ alentie van het metaal aan geeft. Hierbij is verder

aangenomen, dat de dissociatie totaal is, terwijhgeen rekejiing gehouden

kon worden met de associatie der watermoleculen.

Schrijven we nu de verg. voor de elektrode-potentiaal van een

\villekeurig metaal op, dan krijgen we.

RT K
L, =— In

V6 1

55,5 V + 1

of

ET
A„ = In A'(55,5r + 1)

VS

Gebruiken we voor de berekening gewone logarithmen, dan

krijgen we
J?T

A — loq Kihh^h V -f 1)
°

1,6X0,4343 •' ^ ^ '

Drukken we nu R in elektrische maat uit, dan is

0,000198
A„ = log A (55,5 i, -f- 1)

V

en voor / = 18 of r=291°
0,0578

, ,.,,, , , ,,
A„ = lor] A (55,5 V -f 1)

V

Berekent men nu door middel van deze verg. uit de waargenomen

waarden van A„ de grootheid huj K, dan ki'ijgt men het volgende.

(Zie tabel p. 865).

In de volgorde, waarin de metalen iiicr /-ijn opgeschreven, neemt

de waarde van A„ af en daarmede de waarde van log A*.

Voor de metalen tot en met Fe is log K grooler dan nul, dus

K grootcr dan 1. Nu weten we, dat 6' voor con oplossing altijd



( 865 )

Waarden \an hg K

metaal
iun
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indompeling van een koperstaaf, koper-ionen op de staaf neerslaan,

waarbij de staaf positief, en de oplossing negatief geladen wordt.

Hoe klein K echter ook is, het zal ons bijna altijd mogelijk zijn C
kleiner te maken dan K, hetgeen bijv. zooals bekend, bij een koperzout-

oplossing al zeer gemakkelijk gelukt, door toevoeging van KCN^,
waardoor tengevolge van de vorming van dekomplexe-ionen [C«<(6W)j]',

koper-ionen aan de oplossing worden onttrokken. De oplossing, die

aanvankelijk negatief geladen was, t. o. v. het metaal koper, verliest

deze lading door toevoeging van KCN totaal, en verkrijgt daarna

een positieve lading.

Ik meen met het bovenstaande te hebben aangetoond, hoe ge-

wenscht het is, het vage begrip elektrolytische Lösungstension door

het scherp gedefinieerde he%v\^ metaalionenoplosbaarheid \e \ervax\gen.

Amsterdam, April 1906. Anorg. Chem. Lab. der Universiteit.

Natuurkunde. — De Heer vax der Waals biedt namens Dr. A. Smits

een mededeeling aan : „Over den loop der P, T-Iijnen voor

vast-fluïde bij .standvastige samenstelling."

(Mede aangeboden door den Heer B.\khuis Roozeboom.)

In verl)and met mijn onderzoekingen van den lateren tijd kwam
het mij gewenscht voor, den verborgen samenhang tnsschen de

•sublimatie- en smeltlijnen voor standvastige samenstelling na te gaan,

voornamelijk, \\anneer de vaste stof een dissociabele verbinding van

twee komponenten is. Het onderzoek omtrent dien samenhang bood

eenige moeiclijkhedeii, die ik echter vermocht op te lossen met

hehnip van gegevens door een recent college \an Prof. vax dkk Waals

verschaft. Hoewel zijn beschouwingen later zullen worden ge[)ubli-

ceerd, vergunde Prof. van dkk Waals mij met het oog op de in

gang zijnde onderzoekingen het voor mijn doel bcnoodigdc gedeelte

te gebruiken.

Hij zijn theoretische beschouwingen naar aanleiding van het onder-

zoek omtrent het stelsel aetlier-anthrachinon ') heeft van der Waals

iu JilO.3') ook de /', '/'-lijnon voor het evenwicht lusschen vasl-lluïde

bij standvasligc ,r lies|)rokcn, en wel in de onmiddellijke omgeving

van de samenstellingen van de |)untcn /> en (/, waar verzadigde

oplossingen liuu Urilischcu toestaiid i>ercikeii.

Het bleek daui'bij, dal lid iiij/.oudcre \:u\ hel gcnal (lok bijzon-

») Verslag 20 Sepl. I'.K)3, :i3:,. Zeil-clir 1'. pliys. Cliciii. 61, I Hl! en 52, .'".S7 (1905).

s) Verslag 2'J Nov., 1'J03, GOÜ.
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(lerlieden \'Oor de I\ 7-lijn mot zifli moe brengt, zoodat de loop

van de P, 7-li.jn voor liet gewone geval daarbij niet werd besproken.

Gaan we uit van de door van der Waals afgeleide dilTerentiaal-

vergelijking van p als x en T verandert (Cont. II, 112).

/ö'SA ir„-

dan volgt hieruit voor standvastige x

Vsfdp = ^dT (2)

of
d_p\ ^Wsl
dT),f V,f

Vermenig\'uldigen we nu, zooals later ter \ereenvondiging van de

discussie noodig zal blijken, teller en noemer met ^—^ , dan krijgen we

(4)

(3)

dp \
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van het mengsel welks ,v = x£,, en zal dus daar een element gemeen

hebben met de isotherm van de koncentratie ,V£).

Wat nu liet teeken van ^^— buiten de punten B en D aangaat,

valt op te merken, dat dit buiten deze punten positief en daar binnen

negatief is.

Daar in de teekening het gewone geval is ondersteld dat n.1.

Vs <^ T ƒ, kuimen we uit het punt Ps twee raakiijnen aan genoemden

isopiest trekken met de raakpunten li en R'. Deze raakpunten geven

nu, zooals van der Waals ') aantoonde, de punten aan waar de groot-

heid Vsj = 0.

Deze grootheid wordt gegeven door de vergelijking

V,f = {Vs- Vf) - (,«, - .r.f) r^) .... (5)
\dayJpT

en stelt voor de volume-vermindering per moleculaire hoeveelheid als

een oneindig kleine hoeveelheid der vaste pliase in de koëxisteerende

fluïde phase overgaat bij standvastigen druk en temperatuur.

Voor het geval de koëxisteerende phase een dampphase is, is Vgf

negatief, maar deze grootheid kan ook positief zijn, en als men den

druk allerlei waarden laat doorloopen, dan is er zeker éénmaal om-

keeriug van teeken, voor het geval F/ > Vs zelfs tweemaal.

Om dit te verduidelijken wees van der Waals op de geometrische

beteekenis van V^f.

Noemen we de koördinaten van de met i*, koëxisteerende fluïde

phasen Q', V/ en Xf en trekken we in Q' een raaklijn aan de iso-

piest, dan zal, als F het punt is, Avaar deze raaklijn de lijn snijdt,

die door 7-*^ evenwijdig aan de vohimeas getrokken is, I^ P ge\i}k

zijn aan ]^sr-

Ligt liet puilt /" boven Pg, dan is Vs/ negatief en ligt P onder

I's, dan is !",/• positief. Voor het geval de raaklijn aan den isopiest

door Ps gaat, iictgeen het geval is voor de punten R en R', dan

is Vsf=0.
Het is op deze wijze zeer gemakkelijk in te zien, (Uxt voor de

])uiiten buiten die, waarvoor V^j-^O, de waarde van ]',/ negatief

CU voor (ie punten ilaar binnen V^f positief is, docli dil laatste geldt

slechts, totdat de piiiiteu D en D' bereikt zijn, waar I'/-:=oo.

Tusschen D eii D' is )'^ƒ weer negatief. De overgang van jiosilief

tot negatief heeft dus plaats door co .

Daar uu elk der lijnen van gelijken druk punten zullen (i|ileveren

•) Verslag 31 Ocl. 1'JU8, Vó'J.
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ö'U'
waar —^ i= O en T„/-^(), krijgen we bij vereenigiii.n- van de over-

eenkonistige pnnten niectkniiilige plaatsen van deze pnnten, die dus

door lijnen worden aangegeven.

Omdat we nu echter, zooals van der Waai.s aantoonde, de dis-

cussie vereenvoudigen, wanneer we inplaat.s van de grootheid TV,

de grootheid ^^— . 1 ,/ beschouwen, daar dit product nooit oneindig
OVf'

groot kan worden en toch nul is, wanneer l'/^^O is, is in fig. 1

de meetknndiiie |)laals aangenevcn van de punten, waar :— . I ,/= O is.

dv/

We weten dan tevens, dat deze grootheid, liiüvs van de lijn van

de verbinding, negatief is imiten deze meetkundige plaats, en positief

daar binnen.

^ erder is aangegeven de nieelkundiae plaats v an — =: O is en

we zien, dat deze twee lijnen elkaar snijden daar, waar zij door de

lijn van de verbinding gaan.

Dat dit zoo moet zijn is onlangs door van dek Waals op zijn

college op de volgende wijze aangetoond : Schrijft men nl. \oor

(^'s - Vf)~ + (-^-s - .vf) ^~- (ti)

öiY Ovfódy

dan ziet men, dat, wanneer deze grootheid = O en daarbij texens

Xg = Xf is,

^
-"dl-/

of

de/

Ook ik was reeds tot de conclusie gekomen, dat in de rechter-

helft van onze figuur de twee genoemde meetkundige plaatsen van

])laats uareii ver\\issekl, door, aannemende dal er ook rechts nog

een driephasenevenwichl bestond, de hiermede overeenkomende iso-

piëst 3/, Q, -Dl A\ R^ D^' Q^' X' te teekenen. Het blijkt dan, dat hier

de punten i?, en i?/ binnen de punten i>, (^n D^ zijn gelegen, het-

geen op een, ten opzichte van de linker helft, omgekeerde ligging

van de meetkundige plaatsen -—
. I ,,= Ü en - =0 wijst. Door

VAN DEK Waals werii ook dit grafische bewijs gegeven.

59

Verslagen der Afdeeling Natuurk. Dl. XIV. A". 1905,ü.
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Wat liet teeken van de grootheid ^^— . Vsf rechts van de hjn van
dl'/

de verbinding betreft, ook daar is dit negatief buiten en positief bin-

nen de eerstgenoemde meetkundige plaats.

Vóór nn tot mijn eigenlijke onderwerp over te gaan wil ik er

voor de volledigheid nog aan herinneren, dat de spinodalc lijn. waar-

voor de verg. :

^'-^M^Z^O of ,^ = (7,

ö^

geldt, in haar geheel buiten de meetkundige plaats — = O ligt.

Dit bewees v.\n der Waals') op de volgende wijze.

Op de spinodale liin moeten -— en r— beide positief zijn en

/d'tfA' ö^i(' dp ..,.,. , ,..

dus ook . Daar nu ^,— = — -- positief is buiten de liju. waar-
yd.vórj dv' Ov

voor =^<), zal de spinodale lijn steeds buiten de lijn -— =
Öc'
'IJ

(),,j

moeten liggen.

Dat de spinodale lijn, die vaii links komende tusschen de lijnen

. Fo/- = O en = loopt, de lijn voor r— . T"/-^() links

di'V -^ dr\f
' '

dv/

van de lijn van de verbinding in twee nader te bespreken punten

q^ en ij., snijdt, volgt hier nit, dat op de lijn van de verbinding

dip d^if' ()'*tl'—
. F,/-^0 samenvalt met — ^0 en de lijn ^— = O steeds biii-

dc/
•'

(h-/ Ór/

nen de S[)iiiodak' lijn iigi, terwijl roclils \-an de lijn van de ver-

binding - -. Ij/^O iMiinpu de lijn =0 ligt»

dvf'
' dr/'

Voor de evenwiciiten tusschen vasl-iluïde krijgen we nn volgens

de vergelijking '')

dv f
(8)

dj;/ d'i|>

aanvangende mot do iihi.viiiiinii.-<iihlimalii'-teiii/>>niliiur ("..c-lijnen, die

in (ig. 1 mot 7',, 7',, 7',, en 7', aangogoven zijn.

') I.
(7'

-) Zii; Verslag liO .l;iii. l'.lOl.
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De ?;,.c-lijn aangegeven niet T^, betrekking hebbende op de

mnxlmiimsiihUinatie-temperatuur, bestaat uit twee takken, die kontinu

in elkaar overgaan. De snijpunten met de connodale lijn a h geven

aan de danipphasen en die met de connodale lijn c d de vloeistof-

phasen. Op deze wijze krijgen we twee paar fluïde phasen, die bij

dezelfde temperatuur met de vaste verbinding kunnen koëxisteeren.

Daar, waar de twee takken van de ?',,r-lijn de meetkundige

d> dl'

plaats ^— Vgf snijden, is — = qo .

. ov^f dx

Bij temperatuursverhooging gaan deze takken naar elkaar toe en

wanneer zij elkaar zouden raJcen heeft er snijding plaats ; dit wordt

hier ondersteld te gebeuren bij de v,x aangegeven met T^. Het

snijpunt is het zooeven genoemde punt q^ en ligt dus, zoowel op

d>
de spinodale lijn, als op de lijn -— . TV ^ 0.

Gaan we nu naar hoogere temperaturen, dan heeft er een afsnoe-

ring plaats en onze /-ja'-figuur bestaat uit tw^ee afzonderlijke takken,

waarvan er een, nl. de damptak, gesloten is. Dit geval wordt aan-

gegeven door T^, waarbij tevens is ondersteld, dat deze temperatuur

het minimum-smeltpwit van de verbinding is, hetgeen daaruit volgt,

dat de vloeistoftak van de r,,ï-lijn T^, de connodale lijn cd en de

lijn van de verbinding gelijktijdig snijdt.

Bij stijging van temperatuur ti-ekt de gesloten r,,i'-lijn zich samen

en de overeenkomstige vloeistoftak daalt. De snijpunten van de gesloten

damptak en den vloeistoftak met de connodale lijnen komen al dichter

en dichter bij elkaar, en bij een bepaalde temperatuur zullen beide

takken raking vertoonen. De gesloten damptak raakt aan de conno-

dale lijn a h en de vloeistoftak aan de connodale lijn c d. Dit wordt

aangegeven door de v,.i'-figuur T^ deze stelt voor den toestand bij

de tna.vimum-driepliasen-temperatuiir, waarbij de raakj)unten aan de

connodale lijnen en het punt voor de vaste stof in één lijn moeten liggen.

Bij hoogere temperatuur is nu geen driephasen-evenwicht meer

mogelijk en de gesloten damptak, zoowel als de vloeistoftak heiiben

de connodale lijnen losgelaten. De vloeistoftak gaat meer en meer

omlaag, terwijl de gesloten tak zich meer en meer samentrekt om
in q^, waar de bovenste tak van de spinodale lijn en de lijn

T—- Vsf =. O elkaar snijden, als punt te verdwijnen.
01''/

Geven we nu nog de meetkundige jilaats van de punten aan waar

^—- . Wgf T= O is, dan kan met liehulp van het voorgaande gemak-

keiijk het eigenaardige in den looj) der Pï'-lijnen worden afgeleid.
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Ter bepalino' van de meetkundige plaats \an de punten, waarvoor

d'if'

Wgf- = O is, gaan we uit van de \ergelijking

W.,,= P +
dsf

n-f jT,
v^f + (%-)^- (9)

Daar de factor van V^f nit den aard der zaak positief en (fj/),,

steeds negatief is, zal W^f alleen gelijk aan nul kunnen zijn daar,

waar Fg/ positief is, dus tusschen de plaatsen waar Vsf=^^ en

Verder zien we gemakkelijk in, dat de grootheid TFj/- gelijktijdig

met Ysf oneidig groot zal worden en wel daar, waar —^ = 0. Om

deze complicatie te vermijden heeft van der Waals, zooals verg. 4

laat zien, de grootheid TI «/• met ^—^ vermenigvuldigd ; het verkregen

product wordt nu nooit oneindig groot.

Vermenigvuldigen wij verg. (9) met ^—; , dan krijgen wij

/' +
öa,

yyr,jjo'7 Ö.V'
(10)

öT7
n;,-= o

Ö =
»|'

waar\an we weten, ilat de meetkundige plaats voor

zal moeten liggen tusschen do lijn voor _ ,. T ,,;==: O en ^^
—- =: O,

'

oc/- óvf

zooals in tig. 1 is geteekend, en waardoor men wel genoodzaakt is

—-^ . Wsf =: O en ^—7 . Fj/- = O elkaar op de lijn \an de verbinding
öty' uf/'

te laten snijden.

Dat dit ook inderdaad zoo zijn moet, ziet men gemakkelijk in,

wanneer men bedenkt, dat op de lijn van de verbinding de plaats,

waar r— = samenvalt lucl die waar — . \ „f= O , waaruil in

verband lucl verg. (10) ()nuiid<lcllijk volgt, dal (i|) dezelfde plaats ook

\Vgfz=() zal zijn. We komen zoodoende tot de conclusie, dal de

drie meetkundige iilaatsen -—- = O ,
-— . 1 .,/• z= O en t— . II .,/• ^ O

fikaar op de lijn \au de xcrbiiidiiig snijden, i'u dal dus de meet-
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kundige i)laatseu ^r— . Fs/ = O en t;— • ir»/ =z U links en reen Is van

de lijn vun de verbinding van plaats verwisselen.

Wat hel teeken \an de grootlieid - . II .r aangaat, komen we

door middel van verg. (Jt)) gemakkelijk tot liet inzicht, Acd dit

negatief is bniten de meetknndige plaats -—; . Wgf^O, en positief

daar binnen.

We zonden nn als tnssehensehakel \oor den overgang tot de

P,7-lijnen, de r.jT-lijnen kunnen bespreken; daartoe zouden we dan

gebruik moeten maken van de volgende verg. (eont. II, lOG)

^v/

+ (.''. - .^y)

d'iff

«/•

Ki-f_

d.V,f

dcf + ('•. - 'y)
èvf . ö.ty

(^./).

(IT

Door .1' konstant aan te nemen volgt hier uit

<m;
of

y f±\ ^ - {es/h

\dT), ö>

Ik zal hier echter de bespreking van de I^J'-lijnen achterwege

laten, omdat ook zonder dezen tusschenschakel in te zien is, hoe de

loop der P, T-lijnen zijn moet.

dhp
Noemen we ter vereenvoudiging ^-^ F,/- = A', en X

vf - ^vf
en geven we nu aan, wat de teekens van deze grootheden in de

verschillende gebieden, links en rechts van de lijn van de verbinding

zijn, en waar deze grootheden =: O worden, dan krijgen wij het

volgende :

links

X, + X, +

X, X,- x, = o

rechts

X^ =z O

A', = O

X^ + A, +

X, - X, - '
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Teekenen we nu aan de hand van de verg.

:

(4a)

de P, T-lijn voor een samenstelling Unh.s van de lijn van de ver-

binding, dan krijgen we een lijn zooals in Fig. 2 met G F' FD is

aangegeven.

Daar we in onze teekening hebben aangenomen, dat de damp-
spanning van A het grootst en van B het kleinst is, terwijl die van

A B tusschenin ligt, doorsnijden we nn dien tak \an de driephasen-

lijn der verbinding, welke een maximum bezit.
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Wat ook nog bij deze Fig. dient opgemei-kt te worden is dit, dat,

wanneer men de F, T-lijn volgt, aanvangende met het punt G rcsp.

met het punt D, we eerst een punt krijgen, waar de raaklijn vertikaal

is, en (plaats waar X^ = 0) ddamn een punt \vaar u] horizontaal is.

Beschouwen we nu een samenstelling reclUs van de lijn van de

verbinding, dan zal de hiermede overeenkomende P, T-lijn den anderen

steeds stijgenden tak van de driephasenlijn der verbinding snijden en

we komen nu door middel \-m\ verg. {Aa) en van het daaraan voor-

afgaand schema voor de teekenveranderingen van X^ en A', tot een

lijn als aangegeven wordt door G^ F^ F^ D^. Doordat de ligging van

de meetkundige plaatsen A', = O en A^^ = O rechts anders is dan

links, verschilt deze P, TAvfW van die, welke wij zooeven bespraken.

Wanneer we nu bij het punt G^ resp. D^ aanvangende, dei'.T'-lijn

volgen, komen we eerst aan een punt, waar de raaklijn liorizontaal

en daarna aan een punt, waar zij vertikaal is, dus juist het omge-

keerde van zooeven. Wat de ligging van de punten F^ en F^ aan-

gaat valt op te merken, dat F^ .steeds bij lagere temperatuur ligt

dan F,.

Daar de meetkundige plaatsen A', = O en A'^ = O elkaar snijden

op de lijn van de verbinding, zal de P, T-lijn voor de samenstelling

van de verbinding in zekeren zin het overgangsgeval tusschen de

beide besproken lijnen moeten geven.

Wat er bij nadering van de lijn van de verbinding gebeurt, zien

we onmiddellijk uit fig. 1. Daar de afstand tusschen de meetkundige

plaatsen A'i = O en A^^ =; O steeds kleiner wordt, zullen de raak-

punten van de vertikalp en horizontale raaklijnen elkaar meer en

meer naderen, hetwelk een voorbereiding is tot hetgeen gebeurt,

wanneer we op de lijn van de verbinding aangekomen zijn. Uit het

schema voor de teekens van X^ en A', zien we, dat, wanneer de

meetkundige plaatsen A^i=0 en A''5=:ü zijn saamgevallen, de teekens

van A'i en A', gelijktijdig uuüceeren, waardoor T\ \ hetzelfde

teeken behoudt nl. positief blijft. Dit combineerende met hetgeen we
weten van den loop der P, 7-lijnen, een weinig rechts en een wéinig-

links van de lijn van de verbinding, komen we tot de conclusie; dat de

P, 7 -lijn voor de samenstelling van de verbinding twee keerpunten

zal bezitten, ieder gevormd door twee takken met een gemeenschap-

pelijke raaklijn. Of deze punten keerpunten van de eerste, of \an

de tweede orde (zoogenaamde snavclpunlen) zullen zijn, heb ik nog

niet kunnen uitmaken. Het eerste is in de teekening aangenomen.
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Verder valt noa; voor deze P, T-lijn op te merken, dat, zooals

Van dkk Waals ') reeds vroeger aantoonde, de sublimatielijn evenals

de smeltlijn aan de driephasenlijn moeten raken, zoodat de P,7'-lijn

voor de samenstelling van de verbinding een vorm krijgt, zooals in

tig. 2 door de lijn tr, F/ F„_ D^ is aangegeven.

Hadden wij het in onze hand, den dissociatie-graad van de ver-

binding al kleiner en kleiner te maken, dan zonden de punten F/
en i% zich naar lageren druk en hoogere temperatuur verplaatsen.

Buitendien zouden deze twee punten en het nabij gelegen snijpunt

der smelt- en sublimatietakken elkaar meer en meer naderen, totdat

bij volkomen afwezigheid van dissociatie deze drie punten zouden

zijn saamgevallen.

Nog een andere bijzonderheid zal zich voordoen, voor liet geval

we een driephasenlijn hebben, zooals vroeger door mij beschreven,

n.1. met twee maxima en één minimum ^), want dan is er op deze

driephasenlijn een punt waar Xd = xi '), en dan krijgt men voor dit

Fig. 3.

)) Verslag 21 April 1897, 482.

=) Verslag, 24 Juni 1905, 192.

(lp r
') De ricliliiiL' vrm dn diicphasciilijn is in dit punt i^cgcvcii door T =

' aJ (V— 1
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punt, hetgeen direct is in te zien, tengevolge van de samcnvalling

van de punten F' en F, een /'.T-lijn, zooals in fig. 3 is aangegeven,

welke lijn de \orni heeft van oen strik.

Avuterdam, April 1906. Anorg. Chem. Lnh. der universiteit.

De Heer van der Stok biedt namens het Bestuur van het Kon.

Nederlandsch Meteorologisch Institunt voor de Boekerij aan: 1". Jaar-

boek, jaargang 1904, afdeeling A en B en 2°. Mededeelingen en

Verhandelingen n°. 1—4.

De vergadei'ing Avordt ge.sloten.

(9 Mei, 1906).
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eene missive van de internationale) betreffende „Oprichting van instellingen voor

onderzoek der hersenen". 2. Discussie hierover. 209.

— Bericht van de Kais. Akademie der Wissenschaften te Weenen dat de eerst-

volgende vergadering zal plaats vinden op 30 Mei 1906. 536.

— Bericht van de Kais. Akademie der Wissenschaften te Weenen van nieuwe

ingekoraene voorstellen. 698. 736. 806.

AZOBENKOL (Over Diphenylhydrazine, Hydrazobenzol en Benzyianiliue, en over de

mengbaarheid der beide laatsten met), StiUieen en Dibenzyl in den vasten aggre-

gimttoestand. 387.

BAAN (Onderzoekingen over de) van de periodische komeet Holmes en over de

storingen in haar elliptische beweging. 674.

BAANVLAKKEN (Over de) der .lupiter-Satellieten. 787.

BA cc RL LI (g U I D o). Verzoek om bericht van den iMinistcr van liiiiiKMilandsclie

Zaken of er geleerden zijn bereid de IJegeering te vertegenwoordigen bij de

huldiging van (—) op 8 April 1906. 736.

BACTERIËN (Over), welke inetluian als koolstofvoedsel en energiebron gebruiken. 289.
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BAKHUIS ROo/. EuooM (il. w.). Aanbieding eener veriiandelino; van den lieer

C. HoiTsEMA : „Licjuatie in binaire metaallegeeringen." 59. Verslag hierover. G7.

— De verschillende takken der driephasenlijnen voor vast, vloeil)aar, damp in

binaire stelsels waarin eene verbinding voorkomt. 374.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer P. M. Jaeger : „Over Diplienyl-

hydrazine, Hydra/.obenzol en Benzylaniline, en over de mengbaurheid der beide

laatsten met Azobenzol, Stilbeen en Uibenzyl in den vasten.aggregaattoestand." 3S7.

— De kookpunten van verzadigde oplossingen in binaire stelsels waarin eene ver-

binding voorkomt. 501.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer A. Smits : „Over de verborgen

evenwichten in de y^^-doorsneden onder het eutektische punt". 564.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer A. Smits : „Over de verschijnselen

die optreden, wanneer de plooipuntskromme de driephasenlijn van een disso-

cieerende binaire verbinding ontmoet." 568.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. J. van Laar: „Over het ver-

loop van smeltlijnen bij verbindingen, welke in de vloeibare phase gedeeltelijk

gedissocieerd zijn, bij willekeurige verhouding der ontledingsproducten". 711.

— Aanbieding eener mededeeling van deu Heer J. J. van Laar : ,,Iets over den

osmotischen druk van oplossingen van niet-electrolyten, in verband met de af-

wijkingen van de wetten der ideale gassen". 849.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer A. Smits : ,,Over de invoering

van het begrip metaal-ionen-oplosbaarheid bij het elektromotoriscli evenwiciit". 859.

— en J. Olie Jr. De oplosbaarheden der isoinere ohroomchloriden. 10.

BAKHUYZEN (h. g. VAN DE sande). Zie Sande Bakhuyzen (H. G. van de).

barometerstanden (Over frequentie-krommen van). 548.

BEMMELEN (j. M. VAN). Verslag over eene verhandeling van Dr. C. Hoitsema. 67.

— Verslag over eene verhandeling van den Heer H. G. Jonker. 372.

— Jaarverslag der Geologische Commissie over 1905. 598.

— Verslag over eene verhandeling van den Heer J. Lorié. 806.

BENADERINGSFORMULES (Nauwkeurige) voor de verhoudingen der drielioeken bij de

berekening eener elliptische baan uit 3 waarnemingen. 11. 160.

BENZOLDERIVATEN (Over een nieuw geval van vormanalogie en mengbaarheid bij plaat-

singsisomere), en over de kristalvormen der zes isomere nitrodibroombenzolen. 830.

BENZOLKERN (Over het invoeren van halogeenatomeu in de) bij de reductie van aro-

matische nitroverbindingen. 624.

BENZYLANILINE (Over Uiphenylhydrazine, Hydrazobenzol en), en over de mengbaar-

heid der beide laatsten met Azobenzol, Stilbeen eu Dibeuzyl in den vasten aü;gregaat-

toestand. 387.

BESSELSCHE FUNCTIEN (Over het ([uotieut van twee opvolgende). 562. 672.

B E IJ E R I N c K (m. w.). Uitreiking der Leeuwenhoek-medaille aan den Heer — . 202.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer N. L. Söhngen : ,,Over bacteriën

welke methaan als koolstofvoedsel en ergiebron gebruiken." 289.

BINAIR STELSEL (Over de verborgen evenwichten in de j) , .r-doorsneden van een)

tengevolge van het optreden van vaste stoflen. 187.
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BINAIRE STELSELS (De verschillende takken der driephasenlijnen voor vast, vloeibaar,

damp in) waarin eene verbinding voorkomt. 374.

— (De kookpunten van verzadigde oplossingen in) waarin eene verbinding voorkomt.

501.

BINAIRE VERBINDING (Over de verschijnselen die optreden, wanneer de plooipunts-

kromme de driephasenlijn van een dissooieerende) ontmoet. 568.

BINNENLANDSCHE ZAKEN (Minister van). Zie Minister van Binnenlandsche Zaken.

B L A A u w (a. h.) en F. A. F. C. Went. Over apogamie bij Dasylirion acrotrichum

Zucc. 702.

BLAUWZUDR (Over de inwerking van) op ketonen. 121.

BLANKSMA (j. J.). Nitratie van symmetrisch nitrometaxylol. 33.

Over het invoeren van halogeenatomen in de benzolkern bij de reductie van

aromatische nitroverbindingen. 634.

en F. M. Jaeger. Over de zes isomere tribroomxylolen. 95.

BLOEDKATALASEN (Over). 540.

BOCKWINKEL (H. B. A.). Over de voortplanting van licht in een twee-assig kristal

rondom een middelpunt van trilling. 636.

BOEKGESCHENKEN (Aanbieding van). 59. 200. 369. 433. 595. 696. 734. 877.

BOLK (De centra van) in de kleine hersenen van zoogdieren. 299.

BOLK (l.). Verslag over eene missive van de internationale Associatie der Akademiën,

betreffende: „Oprichting van instellingen voor onderzoek der hersenen." 2.

Discussie hierover. 209.

— Over de ontwikkeling van het cerebellum bij den raensch. (2de mededeeling). 134.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer A. J. P. van den Broek: „Over

het sympatisch zenuwstelsel der Monotreraen." 141.

Versla" over een vraag van den Minister van Binnenlandsche Zaken om opgave

van kosten verbonden aan de oprichting van een instituut voor hersenonderzoek. 698.

— De betrekking tusschen de tandformulen der platyrrhiue en katarrhine primaten.

751.

B o L T z M a n n's Vorlesungen über Gastlieorie (Iels over de grootheid H in). 594. 603.

BOUMAN (z. P.). Bijdrage tot de kennis van den tetraedralen complex. 294.

BBAK- en zoetwaterafzettingen van de Silatrivier. 700.

BRI8BANE (U itnoodiging van de Royal geographical Society te) voor deelname aan

de 2l8te jaarvergadering in Juni 1906. 536.

BROEK (a. j. p. van den). Over het sympatisch zenuwstelsel der Monotrenien. 141.

BBOMEEBINO (De) van Toluol. 373. 439.

BROOM en jodium (Bijdrage tot de kennis der isomorfe vcrvaMning viiu de elementen

fluoor, chloor,) in organische molekulen. 472.

BUITENZORO-FONUS (Bericht van den Minister van liinneniiuulsclie Zaken dat er geen

bezwaar bestaat dat de Hoer A. Pulle in plaats vanden lieer J. W. G. Goethart

wordt afgevaardigd voor rekening van het). 202.

BUNDELS (Over) van algebraïsche oppervlakken. 50.

— (Eenige eigenschappen van) van algebraïsche krommen. 841.
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B ü B c K (w.). Over planten, die in de vrije natuur liet karakter dragen van tusschen-

rassen in den zin van de rautatietheorie. 769.

CARDINAAL (J.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer H. db Vries :

„Centrale projectie in de ruimte van Lobvtschefsky". late mededeeling. 264.

CAUCHï's theorie (Afleiding van de grondvergelijkingen der metallieke terug-

kaatsing uit). 506.

CENTRA van Bolk (De) in de kleine hersenen van zoogdieren. 299.

CEREBELLUM l)ij den niensch {Ovev de ontwikkeling van het). 2de mededeeling. 134.

CHLOOR (Bijdrage tot de kennis der isomorfe vervanging van de elementen fluoor,)

broom en jodium, in organische molekulen. 472.

CHLORIDEN (Over de) van maleïnezuur en van fumaarzuur en over eenige hunner

derivaten. 258.

CUROOMCHLOBIDEN (De oplosbaarheden der isomere). 10.

co HEN (N. H.) en l'. VAN KoMBURGH. Over het voorkomen van /?-amyrineacetaat

in eenige guttapercha-soorten. 495.

COLORIHETEIE (Over) en over eene colorimetrische methode om de dissociatie-constante

van zuren te bepalen. 97.

COMPLEX (Bijdrage tot de kennis van den tetraedralen). 294.

COMPONENTEN (De moleculaire verhooging der l;iagste kritische temperatuur van een

binair mengsel van normale). 108.

— (Eigenschappen der kritische lijn (plooipuntslijn) aan de zijde der). 230.

— (De eigenschappen der doorsneden van liet saturatievlak van een binair mengsel

aan den kant der). 240.

— (De exacte getallenwaarden voor de eigenschappen der plooipuntslijn aau de

zijde der). 249.

— (Over de mogelijkheid de eigenschappen van mengsels uit die der) te voor-

spellen. 686.

CONGRES voor toegepaste scheikunde te liome (Verzoek van den Minister van Binnen-

landsche Zaken om bericht of er Nederlandsche geleerden zijn bereid te worden

afgevaardigd naar het). 202.

— (Bericht dat de Heer S. Hoogewebff benoemd is tot gedelegeerde der regeeriug

bij het). 598.

— (Bericht van den Heer S. Hoogewerff dat hij verhinderd is de Regeering bij

het) te vertegenwoordigen. 736.

— (Bericht dat de Heer H. P. Wijsman benoemd is tot gedelegeerde der regeering

bij het). 806.

— voor de studie der radiologie en ionisatie in September 1905 te Luik te houden

(Verzoek om bericht of er Nederlandsche geleerden zijn bereid te worden afge-

vaardigd naar het). 2.

— Bericht dat de Heer C. H. Wind benoemd is tot gedelegeerde der regeering. 202.

— (lOde Internationaal geologisch). (Verzoek om bericht of er Nederlandsche

geleerden zijn bereid te worden afgevaardigd naar het). 436. 598.

— (I3de Internationale) voor voorhistorische .\nthropologie en Archaeologie in April

1906 te Monaco te houden. (Verzoek om bericht van den Minister van Binnen-
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landsche Zaken of er Nederlaiulsche geleerden zijn bereid te worden afgevaardigd

naar het). 698.

CONGRES (15de Internationale Medische) (Verzoek van het bestuur van het) dat de

Akademie zich zal laten vertegenwoordigen. 698.

CORALLTÜM from Timor (On a new species nf). 322.

CORONA (Waarnemingen omtrent de warmtestraling van de) en van de zonneschijf. 465.

CORTISCH ORGAAN (Over den geluidsdruk in het). 43.

CRYOGEEN LABORATORIUM (Methoden en hulpmiddelen in gebruik bij het). Vil. Een

gewijzigde Cryoslaat. 57. VIII. Cryostaat met vloeibare zuurstof voor temperaturen

beneden —210°. 154. IX. Het zuiveren van gassen door afkoeling gepaard met

samendrukking, in 't bijzonder het bereiden van zuivere waterstof. 157.

CRYOSTAAT (Een gewijzigde). 57.

— met vloeibare zuurstof voor temperaturen beneden —210°. 154.

CYAANWATERsTOF-leverende plant (Thalictrura atiuilegifolium). 285.

CYCLISCH PUNT (De Plückersche equivalenten van een) eener ruimtekromme. 482.

DASYLIBION ACROTRiCHUM zücc. (Over apogomie bij). 702.

DEENIK (a.). Over het onderscheidingsvermogen voor toonintensileiten, volgens

proefnemingen van den Heer (— ). 396.

ü E K H ü Y z E N (m. c.) — Verzoek van den Minister van Binnenlandsche Zaken om

bericht omtrent een subsidieaanvraag van Dr. — voor een door hem in te

stellen onderzoek van de Zuiderzee. 63. Verslag hierover. 66.

DENis (ST.) Ile de la Ri'union (Bericht omtrent de bepaling der lengte van) uitgevoerd

in 1874. Toevoegsel. 79.

DERIVATEN van het Pbenylcarbaminezuur (Over enkele). 124.

DIBENZYL (Over Diphenylhydrazine, Hydrazobenzol en Ben/.ylaniline, en over de

mengbaarheid der beide laatsten niet Azobenzol, Stilbeeu en) in den vasten

aggregaattoestand. 387.

DicinnEiD der materie (Een omstandigheid, welke in* acht genomen moet worden bij

de toepassing der toestandsvergelijking voor groote). 623.

üiEaEN (De huidteekeningen der gewervelde) in verband niet de segmentaalleer. 308.

DIERKUNDE. Mededeeling van den Heer Sydnf.y J. IIickson : 'On a new species of

Corallium from Timor". 322.

Mededeeling van den Heer Eugen Imscuer : „Das Primordialcruuium von Tursius

spectrum". 404.

Mededeeling van den Heer P. P. C. Hork : „Over polyandrie bij Scalpelluni

Stearnsi". 069.

Mededeeling van den Heer II. Straiil : „Der l'terus vou JOriuaceus enropneus

L. nacli dem Wnrf". 784.

Dl ES EN (o. y h a). Jaarverslag der geologische commissie over 1905. 598.

— Verslag over eene verhandeling van den Heer J. Lorié. 806.

— verzoekt ontslag als lid der geologische commissie. 810.

DIFFERENTIEEilINO (De) Van eiwitlioudende lidinamsvochten. 545.

DILUVIUM ''ArdenncngesIccMtrn in het Ncderhindsche') bciMiordcn den Uiju. 415.
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DINITRO-ANILINE-DERIVATEN (Over (Ie kristiilvoinieu viin de in de NHj-grnep gesub-

stitueerde 2,1-)- 827.

DiPUENYLHYDRAZiNE (Over) Hydrazobenzol en Benz\'laniline, en over de raeDgbaarlieid

der beide laatsten met Azobenzol, Stilbeen en Dibenzyl in den vasten aggregaat-

toestand. 387.

DISSOCIATIE-CONSTANTE van zureu (Over colurimetrie en over eene colorimetrische methode

om de) te bepalen. 97.

DiviNYLGLYCOL (3.4 dihydroxy 1.5 bexadiëen) (Over de reductie van acroleïue en over

eenige derivaten van s.). 498.

DOPPELTELEPHONiE (Experimental-Uiitersucbung iiber die Mögliclikeit einer) mittels

iinterbrochener KlSnge. 804. Verslag hierover. 808.

DORP (w. A. en G. c. A. V A n). Over de chloriden van maleïnezuur en van fumaar-

zuur en over eenige hunner derivaten. 258.

D o R s s E N (w. van) en P. van Romburgh. Over de reductie van acroleïne en over

eenige derivaten van s. divinylglycol (3.4 dihydro.Ky 1.3 hexadiëen). 498.

— Over de eenvoudigste koolwaterstof met twee geconjugeerde systemen van dubbele

bindingen, het 1.3.5 hexatriëen. 536.

DRIEHOEKEN (Nauwkeurige benaderingsformules voor de verhoudingen der) bij de

berekening eener elliptische baan uit 3 waarnemingen. II. 160.

DRIEPHASENDRUK (De gedaante der doorsneden van het saturatievlak, loodrecht op de

a;-as, ingeval er tusschen twee temperaturen) bestaat. 176.

DRTEPHASENLIJN (Over de verschijnselen die optreden, wanneer de plooipuntskromme

de) van een dissocieerende binaire verbinding ontmoet. 568.

DRTEPHASENLIJNEN (De Verschillende takken der) voor vast, vloeibaar, damp in binaire

stelsels waarin eene verbinding voorkomt. 374.

DRUK (De ?',(a'-)evenwichten van vaste en fluïde phasen bij veranderlijke waarden van

den). 185.

DRÜKOVEKBRENGING door Samengeperst gas (Verbetering aan den verkorten open

kwikmanometer met). 54.

D u B o 1 s (e u G.). De geographische en geologische beteekenis van den Hondsrug en

het onderzoek der zwerfsteenen in nns noordsch diluviura. 360.

— Plioceen en meer dan éën ijstijdvak in Nederland. 534.

DYNAMICA van het Electron (Opmerkingen naar aanleiding van de). 509.

e A s T o N (c). Schommelingen der zonswerkzaamheid en van het klimaat. (2de mede-

deeling). 59. 68.

ELECTRON (Opmerkingen naar aanleiding van de Dynamica van het). 509.

ELEKTROLYTEN (lets over den osmotischen druk van oplossingen van niet-), in verband

met de afwijkingen van de weiten der ideale gassen. 849.

ELLIPTISCHE BAAN (Nauwkeurige benaderingsformules voor de verhoudingen der drie-

hoeken bij de berekening eener) uit 3 waarnemingen. II. 160.

ELLIPTISCHE BEWEGING (Onderzoekingen over de baan van de |)eriodische komeet

Holmes en over de storingen in haar). 674.

EMISSIEBANDEN (Over de absorptie- en) van gasvormige lichamen. I. 518. 11. 577.
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E N K L A A R (c. J.). Over ocimeen en rayrceen, eeiie bijdrage tot de kennis van de

alipliatische terpenen. 652.

— Over eenige alipliatische terpeenalcoliolen. 661.

EQUIVALENTEN (De Plückeesche) Van een cyclisch punt eener ruimtekromme. 482.

EBINACEUS europaeus l. (Der Uterus von) nacli dem Wurf. 784.

ERRATA. 370. 433. 595.

ESTERANHYDRIDEN vau tweebasische zuren. 283.

ESTERS (Over de inwerking van ammoniak en aminen op mierenzure) van glycolen

en glycerine. 287.

EÜTEKTISCHE PONT (Over de verborgen evenwichteu in de p, j;-doorsneden onder

het). 5C4.

EVENWICHT (Over de invoering van het begrip metaal-ionen-oplosbaarheid bij het

elektromotorisch). 859.

EVENWICHTEN (De T,{x)-) Van vaste en fluïde phasen bij veranderlijke waarden van

den druk. 185.

— (Over de verborgen) in de yj-i-doorsneden van een binair stelsel tengevolge van

het optreden van vaste stoften. 187.

— (Over de verborgen) in de j', «^-doorsneden onder het eutektische punt. 564.

EYDMAN jr(f. h.). Over colorimetrie en over een colorimetrische methode om de

dissociatie-constante van zuren te bepalen. 97.

FiscHER (eügen). Das Primordialcranium von ïarsius spectrum. 404.

FLUOOR (Bijdrage tot de kennis der isomorfe vervanging van de elementen), chloor,

broom en jodium, in organische molekulen. 472.

F R A N c H i M o N T (a. p. n.). Aanbieding eener medeieeling van den Heer D. Mol :

wEsteranhydriden van twee basische zuren." 383.

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer F. M. Jaeger : „Bijdrage tot de

kennis der isomorfe vervanging van de elementen fluoor, chloor, broom en jodium,

in organische molekulen". 472.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. Moll van Charante: «De

salicylzuurvorming uit natrium-phenohuit". 845.

F R A N 011 1 M o N T (a. P. N.) en H. FiiiEDM.VNN. De amiden vau a en |3 aminoproiiion-

zuur. 385.

F R a N K L l N (benjamin) — Uitnoodiging van de .Vmericau philosopliical Society

te Pliiladelphia tot bijwoning van de feesten Ier herdenking vau den 200steu

geboortedag van — . 598.

frequentie-krommen (Over) van meteorologische grootiieden. 27ü.

— in meteorologie. 373.

— van biirometerstanden. 548.

FRIEDMann (h.") en A. 1'. N. Fiianciiimont. Di' aniidcu van u. en [3 aniinopro-

])ionziuir. 385.

FUMAAR/.UUR (Over de cldiiriden vnii nialciuc/uur en vau) en over ceuigc liiiuufr

derivaten. 258.

FUNCTIES (Over liet i|Uotient van twee opvolgende desselschi;). 562. 072.
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GiS (Verbetering aan den verkorten (ipen kwikmanonieter niet drukoverbrenging door

samengeperst). 54.

GASPHASE (bijdrage tot de kennis der p-x en /;-Mijnen voor bet geval twee stollen

een verbinding aangaan, welke in de vloeistof- en) is gedissocieerd. 192.

GASSEN (Het zuiveren van) door afkoeling gepaard met saniendrukkiiig, in 't bijzonder

bet bereiden van zuivere waterstof. 157.

— (Iets over den osmotiscben druk van oplossingen van iiiet-elcktrolyteii, in ver-

band met de afwijkingen van de wetten der ideale). 849.

GASTHEORIE (Iets over de grootheid H in Boltzmann's Vorlesungen über). 59-t. 002.

GEUiRKFURCUEN der Javanen (Die). 734.

GELUER3CIIE VALLEI (De geologische bouw der) benevens Bescli rij ving van eenige

nieuwe grondboringen. VII. 804. Verslag hierover. 8UG.

GELUiDSDRUK (Over den) in het Cortisch orgaan. 43.

GEOLOGISCHE BOUW (De) der Geldersche Vallei benevens lieselirijving van eenige

nieuwe grondboringen. VII. 804. Verslag hierover. 800.

GEOLOGTscuE COMMISSIE (Jaarverslag der) over 1905. 598.

— (Bericht van den Minister van Waterstaat dat op de betaling van het subsidie

voor de) over 1900 orde is gesteld. 730.

— (Voorstel van de) om den Minister van Waterstaat te verzoeken een verandering

te brengen in de forimileering van de doeleinden waartoe het haar verleende

subsidie aangewend kan worden. 730.

— (Verzoek van den Minister van Waterstaat ora meer in bijzonderheden te worden

ingelicht, welke uitgaven de) zich voorstelt in het vervolg te bestrijden uit de

door haar te ontvangen rijksbijdrage. 800.

— (Ontslag van den Heer G. van Diesen als lid der). 810.

GEOLOGISCHE SAMENSTELLING (Flenige opmerkingen over de) en de wijze van ontstaan

van den Hondsrug. 140.

GETAH PERTJA-soorten (Over het voorkomen van lupeol in). 120.

GETALLENWAARDEN (De exacte) voor de eigenschappen der plooipuntslijii aan de zijde

der componenten. 249.

GiLTAY (,J. w.). Aanbieding eener verlianileling : ,,E>cperiuiental-Untersurhung iiber

die Möglichkeit eiuer Doppeltcleplionie niittcls UTiterhroi-hener Ivliuige"". 804.

Verslag hierover. 808.

GLYCOLEN en glycerine (Over de inwerking van lunmoniak en aniinen op niierenznre

esters van). 287.

GRONDBORINGEN (De geologisclie bouw der Geldersche Vallei benevens beschrijving

van eenige nieuwe). 8!I4. Verslag hierover. 800.

GRONDVERGELIJKINGEN (Afleiding van de) der metallieke terugkaatsing uit Cauciiv's

theorie. 506.

GROOTHEDEN (Over frequentie-kromuien van meteorologische). 270.

— (Een eenvoudige, geometrische afleiding der betrekkingen, welke tusschen de

waargenomen en gezochte) bestaan, die bij de W. VoiGT'sche methode ter be-

paling van 't warmtegeleidingsvermogen van kristallen, ter sprake komen. 799.

GROOTHEID 11 (lets over de) in Boltzmann's „Vorlesungpn iii)pr Gastheorie". 594. 002.
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GDTTAPERCHA- SOORTEN (Over het voorkoraeu van ^-amyriueacetaat in eeiiige). 495.

H A G A (h.). Mededeeling namens den Heer C, Scuoute : „Metingen van het Thomson-

eileet in kwikzilver." 210.

— Verslag over eene verhandeling va.n den lieer J. W. Giltay. 808.

HALOGEENAIOMEN (Over het invoeren van) in de benzolkern bij de reductie van

aromatische uitroverbindingen. 634.

HAMBURGER (h. j.). Een methode ter bepaling der osmotische drukking van zeer

geringe hoeveelheden vloeistof. 401.

— on SvANTE Arehenius. Over den aard der praecipltine-reactie. 810.

HERSENEN (Verslag van de Heeren C. Winkler en L. Bolk over een missive van de

Internationale Associatie der Akademiën, betrefl'ende oprichting van instellingen

voor onderzoek der). 2. Discussie hierover. 209. Verzoek van den Minister van

Binnenlandsche Zaken om opgave van kosten. 436. Verslag hierover. 698. Ver-

zoek om nadere specificatie. 736.

— van zoogdieren (Ue centra van Bolk in de kleine). 299.

HEXATRiËEN (Ovcr de eenvoudigste koolwaterstof met twee geconjugeerde systemen

van dubbele bindingen, het 1.3.5). 536.

HICKSON (sYDNEY J.). On a new species of Corallium from Tinior. 322.

HOEK (P. P. c). Over polyandrie bij Scalpellum Stearnsi. G69.

uoiTSEMA (c). Aanbieding eener verhandeling: „Liquatie in binaire metaal-

legeeringen". 59. Verslag hierover. 67.

H o L L E M A N (a. F.). Aanbieding eener mededeeling vau den Heer J. J. Ulanksma :

„Nitrntie van symmetrisch nitroraetaxylol". 33.

Aanbieding eener mededeeling vau de Heereu 1''. M. Jaeger en J. J. Blanksma :

„Over de zes isomere Iriboomxylolen". 95.

De broraeering van toluol. 373. 439.

Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. J. Blanksma : „Over het

invoeren van halogeenatomen in de benzolkern bij de reductie van aromatische

nitroverbindingen". 624,

Over de nilratie van ortho- en metailibroomben/.ol. 027.

Aanbieding eener mededeeling van den Heer ¥. M. Jaeger : „Over een nieuw

irevnl van vormanalogie en mengbaarheid bij j)huitsingsisomere benzolderivaten, en

over de krislalvormen der zes isomere uitrüdibrüoinbenzolen." 830.

HOLMES (Onderzoekingen over de baan van de periodische komeet) en over de

storingen in hanr elliptische beweging. ü7t.

H o N u 8 u U G (Eenige opmerkingen over de geologische samenstelling en de wijze

van ontstaan van den). 146.

/De geographisciie en geologische beteekcnis van den) en iict onderzoek der

zwerfsteenen in ons noordsch diluvium. 360.

— in de provincie Groningen. Bovensiliirisciie zwerfsteenen. 3de Mededeeling.

Zwerfsteenen van den ouderdom der Oostbaltisclie Zone. 368. Verslag hierover. 372.

II o o o e w E R I'
1' (s.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer F. II. ICydman jr.:

Over cülorimetrie eu over een coloriinetrische methode om de dissociatie-

constiintc van ziiien te l)C|ialcM". 97.
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HOOGEWERFF (s.). Benoemd tot gedelegeerde der Nederlaiidsche regeeriiig bij

het in April 1906 te Rome te honden scheikundig congres. 598.

— Bericht dat hij verhinderd is de llegeering op het scheikundig congres te Rome

te vertegenwoordigen. 736.

H L B R E c II T (a. a. vi.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer Eugen

FiscHER : „Diis Primordialcranium von Tarsius spectrum". 404.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer H. Strahl : „Der Uterus vou

Erinaceus europaeus L. nach dem Wurf". 7S4.

HU1ÜTEEKE.SINGEK (De) der gewervelde diereu in verband niet de segmentaalleer. 308.

HULSUOFF POL (i). 3.). De ceutra van Kolk in de kleine hersenen van zoog-

dieren. 299.

HONGER (f. tv. t.). Aanbieding eener verhandeling: „Onderzoekingen en beschou-

wingen over de mozaïek-ziekte der Tabaksplant." 59.

11 u ï G E N s' sympathische uurwerken en verwante verschijnselen, in verband met de

principale en de samengestelde slingeringen die zich voordoen wanneer aan een

mechanisme met cón enkelen vrijheidsgraad twee slingers bevestigd worden. 413.

HYDRAZOBENZOL (Over Dipheuyllu'drazine,) en Benzylaniline, en over de mengbaarheid

der beide laatsten met Azobenzol, Stilbeen en Dibenzyl in den vasten aggregaat-

toestand. 387.

IKTEGRAAL van KuMMER (Over een bepaalde). 315.

ISOMORFE VERVANGING (Bijdrage tot de kennis der) van de elementen lluoor, chloor,

broom en jodium in organische molekulen. 472.

ITALLIE (l. van). Thalictrum a(|uilegifolium, een cyaanwaterstof-leverende plant. 2S5.

— Over bloedkatalasen. 540.

— De difterentieering van eiwithoudende lichaamsvochten. 545.

JAEGER (F. M.). Over enkele derivaten van het Phenylcarbaminezuur. 124.

— Over Diphenylhydrazine, Hydrazobenzol en Benzylaniline, en over de mengbaar-

heid der beide laatsten met Azobenzol, Stilbeen en Dibenzyl in den vasten

aggregaattoestand." 387.

— Bijdrage tot de kennis der isomorfe vervanging van de elementen fluoor, chloor,

broom en jodium, in organische molekulen. 472.

— Een eenvoudige, geometrische afleiding der betrekkingen, weike tusschen de

waargenomen en gezochte grootheden l)estaan, die bij de VV. VoiGi'sche methode

ter bepaling van 't warmtegeleidingsvermogen van kristallen, ter sprake komen. 799.

— Over de kristalvormen van de in de NH^-groep gesubstitueerde 2,4-Dinitro-

Anilinederivaten. 827.

— Over een nieuw geval van vormanalogie en mengbaarheid bij plaatsingsisomere

benzolderivaten en over de kristalvormen der zes isoinere nitrodibroombenzolen. S30.

— en J. J. Blanksma. Over de zes isomere tribrooraxylolen. 95.

JAVANEN (Die Gehirufurcheu der). 734.

JODIUM (Bijdrage tot de kennis der isomorfe vervanging van de elenienteu lluoor,

chloor, broom en) in organische molekulen. 472.

J o N K F, R (u. G.). Eenige opmerkingen over de geologische samenstelling en de wijze

van ontstaan van den Hondsrug. 146.
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JONKER (H. G.). Aanbieding eener verliandeling: „Bijdragen tot de kennis der sedi-

mentaire zwerfsteenen in Nederland. 1. De Hondsrng in de provincie Groningen.

2. Bovensiluriscbe zwerfsteenen. 3de mededeeling. Zwerfsteenen van den ouderdom

der Oostbaltisclie Zone." 368. Verslag hierover. 873.

j u L I u s (w. H.). Benoemd als lid van de Internationale Commissie voor Solar Research. 2.

— Waarnemingen omtrent de warmtestraling van de corona en van de zonneschijf. 465.

— Eene nieuwe methode ter bepaling van het verloop der stralingssterkte op de

zonneschijf van het midden naar den rand. 01 1.

— Verslag over eene verhandeling van den Heer J. W. Giltay. 808.

— Ilapport omtrent de 2'le bijeenkomst van de Internationale Unie voor samen-

werking in onderzoekingen betreffende de zon, gehouden 27—29 September 1905

te Oxford. 823.

JDPITER-SATELLIETEN (Over de baanvlakken der). 787.

KAMERLINGH ON NES (il.). Verslag over een schrijven van den Heer H. van

Meerten te Buitenzorg. 7-

— Verbetering aan den verkorten open kwikmanometer met drukoverbrenging door

samengeperst gas. 54.

— Methoden en hulpmiddelen in gebruik bij het Cryogeen Laboratorium. VII. Een

gewijzigde cryostaat. 57. VIII. Cryostaat met vloeibare zuurstof voor temperaturen

beneden — 210°. 154. IX. Het zuiveren van gassen door afkoeling gepaard met

samendrukking, in 't bijzonder bet bereiden van zuivere waterstof. 157.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. E. Veuschaffelt : „Bijdragen

tot de kennis van het ij,-vlak van van der Waals. X. Over de mogelijkheid

de eigenschappen van mengsels uit die der componenten te voorspellen." 686.

— wordt aangewezen tot het samenstellen van een gelukwensch aan de Universiteit

te A berdeen. 736.

— wordt benoemd tot het vastslellcn van de processen-verbaal der buitengewone

vergaderingen. 804.

KAPTEYN (J. c). Iets over de parallax van nevelvlekken. 726,

— Aanbieding eener mededeeling van den lieer \V. de Sitter : „Over de baan-

vlakken der Jupiter-Satellieten". 787.

KAPTEYN (w.). Over een bepaalde integraal van Kummf.r. 315.

— Over het quotiënt van twee opvolgende Besselsche functicn. 562. 672.

KETOKEN (Over de inwerking van blauwzuur op). 121.

KLEiNHERSEN-verbindingen (Anatomisch onderzoek omtrent), 2ile mededeeling. 575.

KLIMAAT (Schommelingen der zonswerkzaamheid en van het). 2tlt' mededeeling. 59. 68.

K I, l) Y v E R (.1. c). Een vraagstuk van meetkundige waarscliynlijkheid, 325.

K o II 1, H R u o G E (j. 11. F,). Aanbieding eener verhandeling: „Die Gehirnfurchen der

.lavanen. Eine vergicichend- anatomische Studie." 734.

KOllNHTAMM (PH.) (Eeiiige opmerkingen nanr aanleiding der laatste verhandelin-

gen van Dr.) over den osmotischeu druk. 30.

KOLK (J. L. C. S C II It o i; 1) F H VAN I) E II). Zic ScllROEUKR VAN DER KoLK

(J. L. C.j.
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KOMEET HOLMES (Oncleraoekiiiireii over de baan van de periodisclie) en over de

storingen in haar elliptische beweiring. 67-i.

KOOKPUNTEN (De) van verzadigde oplossingen in binaire stelsels wa<irin eene verbin-

ding voorkomt. 501.

KOOLWATERSTOF (Over de eenvoudigste) niet twee geconjugeerde systemen van dub-

bele bindingen, het 1.3.5 hexalriëen. 536.

KORTEWEG (d. j.). . Aanbieding eener mededeeling van den Heer W. A. Ver-

SLDYS : «Over het aantal gemeenschappelijke raaklijnen van een kromme en een

oppervlak". 166.

— HuvGENs' sympathische uurwerken en verwante verschijnselen, in verband met

de principale en de samengestelde slingeringen die zich voordoen wanneer aan

een mechanisme met écn enkelen vrijheidsgraad twee slingers bevestigd wor-

den. 413.

— Bekrachtiging zijner benoeming tot Ondervoorzitter. 806.

KEEATININE (De afscheiding van) bij den mensch. 215.

KRISTAL (Over de voortplanting van licht in een twee-assig) rondom een middelpunt

van trilling. 636.

KRISTALLEN (Eeu eenvoudige, geometrische afleiding der betrekkingen, welke tusschen

de waargenomen en gezochte grootheden bestaan, die bij de \V. Voior'sche

metliode ter bepaling van 't warmtegeleidingsvermogen van), ter sprake komen. 799.

Kristallografie. Mededeeling van den Heer F. M. Jaeger: „Over Diphenylhydrazine

Hydrazobenzol en Benzylaniline, en over de mengbaarheid der beide laatsten met

Azobenzol, Stilbeeu en Dibenzyl in den vasten aggregaattoestand". 387.

— Mededeeling van den Heer F. M. Jaeger: „Bijdrage tot de kennis der isomorfe

vervanging van de elementen Fluoor, Chloor, Broom en Jodium in organische

molekulen". 472.

— Mededeeling van den Heer F. M. Jaeger : „Over een nieuw geval van vorma-

nalogie en mengbaarheid bij plaatsingsisomere benzolderivaten, en over de kristal-

vormen der zes isomere nitrodibroombenzolen". 830.

KRIStalvormen (Over de) van de in de jYflj-groep gesubstitueerde 2,4 Dinitrc-

aniline- derivaten. 827.

— (Over een nieuw geval van vormanalogis en mengbaarheid hij plaatsingsisomere

benzolderivaten, en over de) der zes isomere nitrodibroombenzolen. 830.

kritische lijn (plooipuntslijn) (Eigenschappen der) aan de zijde der componenten. 230.

KRITISCHE TEMPERATUUR (De moleculaire verhooging der laagste) van eeu binair

mengsel vnn normale componenten. 108.

KROMME (Over het aantal gemeenschappelijke raaklijnen van een) en een oppervlak. 16<i.

KROMMEN (Eenige eigenschappen van bundels van algebraïsche). 841.

KU MHGR (Over een bepaalde integraal van). 315.

KWIKMANOMETER (Verbetering aan den verkorten open) met drukoverbrenging door

samengeperst gas. 54.

KWIKZILVEK (Metingen van het Thomson-ell'ect in). 210.

LAAN (f. h. van der) CU A. F. HoLLEMAN. De bromeering van toluol. 439.
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L A A K (j. J. VA N). Over het verloop der plooipuntslijiien bij mengsels van normale

stoffen. 2<le mededeeling. \i.

— Eenige opmerkingen naar aanleiding der laatste verhandelingen van Dr. Pii.

KOHNSTAMM. 30.

— De moleculaire verliooging der laagste kritische temperatuur van een binair

mengsel van normale componenten. 108.

— Over het verloop der spinodale en plooipuntslijnen bij binaire mengsels van

normale stoffen. 3de mededeeling. 583.

— Over het verloop van smeltlijnen bij verbindingen, welke in de vloeibare pliase

gedeeltelijk gedissocieerd zijn, bij willekeurige verhouding der outledingspro-

ducten. 711.

— Iets over den osmotischen druk van oplossingen van niet-elektrolyten, in verband

met de afwijkingen van de wetten der ideale gassen. 84'J.

L A N G L E Y (s. p.). Bericht van overlijden. 806.

LEEUWENHOEK-MEDAILLE (Uitreiking der) aan den Heer M. W. Reijerinck. 202.

LELY (c). Jaarverslag der geologische commissie over 1905. 598.

— Praeadvies over stukken betrekking hebbende op de voorgenomen oprichting

eeuer internationale vereeniging voor poolonderzoek. 097.

LENGTE van St. Deuis (Ile de la Eéunion) (Bericht omtrent de bepaling der) uitgevoerd

in 1874. Toevoegsel. 79.

LICHAAMSVOCHTEN (De dittereutieering van eiwithoudende). 545.

LICHAMEN (Over de absorptie- en emissiebanden van gasvormige). I. 518. II. 577.

— (Over de theorie der terugkaatsing van het licht door niet volkomen doorschij-

nende). 335.

— (Over de warmtestraling in een stelsel) van overal gelijke temperatuur. I. 345.

II. 408.

LICHT (Over de theorie der terugkaatsing van het) door niet volkomen doorschijnende

lichamen. 335.

— (Over de voortplanting van") in een twee-assig kristal rondom een middelpunt

van trilling. 636.

LiQUATiE in binaire metaallegeeringen. 59. Verslag hierover. 67.

L o H A Ts c 11 E F s K Y (Centrale projectie in de ruimte van). Iste mededeeling. 264.

L o II r, N T z (h. a.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer .1. .1. van Laak :

„Over het verloop der plooipuntslijnen bij mengsels van normale stoffen". 2de

mededeeling. 1 t.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. J. van Laar: ,,Eenige opmer-

kingen naar aanleiding der laatste verhandelingen vnn Dr. Pli. Kohnstamm". 30,

— Aanbieding eener medededeeling van den Heer J. J. van Laar: „De mole-

culaire verhooging der laagste kritische temperatuur vaTi een binair mengsel van

)iormale componenten". 108.

— Aanlüeding eener mededeeling van den Heer H. SissiNoii : „Over de tlieorie

dei' terugkaatsing van het licht door niet volkomen dnorschijnetule lichamen". 335.

— Over de warmtestraling in een stelsel lichamen vnn overal gelijke temperatuur.

I. 34B. II. 408.
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LOEENTZ (h. a.). Aanbieding eener mededeeliiig vaii den lieer R. Sissingh: „AH'eiding

van de grondvergelijkingen der met:illieke terugkaatsing uit Cauchy's theorie"'. 506.

— Over de absorptie- en eraissiebanden van gasvormige lichamen. I. 518. II. 577.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer J. J. van Laar: „Over het ver-

loop der spinodale en plooipuntslijiieii bij binaire mengsels van normale stüflen".

582.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer O. I'ostma : „Iets over de groot-

heid U in JJoltzmann's Vorlesungen über Gastheorie". 5'.)4. 603.

— benoemd als vertegenwoordiger der Akademie bij de feesten ter herdenking van

den 200sten geboortedag van Benjamin Franklin. öÜS.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. S. Ornstein : „Over de be-

weging van een metaaldraad door een stuk ijs." 1J2'.).

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer H. B. A. Bockwinkel: „Over de

voortplanting van licht in een twee-assig kristal rondom een middelpunt van

trilling". 636.

L o R I £ (j.). Aanbieding eener verhandeling „de geologische bouw der Gelder.sche

Vallei benevens Beschrijving van eenige nieuwe grondboringen". VII. 804. Ver-

slag hierover. 806.

LUPEOL (Over het voorkomen van) in getah pertja-soorten. 120.

LIJNEN (Bijdrage tot de kennis der p,x- en pjt-') voor het geval twee stollen een

verbinding aangaan, welke in de vloeistof- en gasphase is gedissocieerd. 1 92.

— (Over den loop der P,?"-) voor vast-Huïde bij standvastige samenstelling. 866.

MAC GiLLAVRY (th. h.). Verslag over een vraag van den Minister van Biunen-

landsche Zaken om opgave van kosten verbonden aan de oprichting van een

instituut voor hersenonderzoek. 698.

MALEÏNEZDUR (Over de chloriden van) en van fumaarzuur en over eenige hunner

derivaten. 258.

MARTIN (k.). Aanbieding eener mededeeling van den Heer H.G. Jonker: „Eenige

opmerkingen over de geologische samenstelling en de wijze van ontstaan van den

Hondsrug." 1-16.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer Eug. Dübois: „De geographische

en geologische beteekenis van den Iloudsrug en het onderzoek der zwerfsteeuen

in ons noordsch dihivium." 360.

— Verslag over eene verhandeling van den Heer H. G. Jonker. 372.

— Jaarverslag der geologische commissie over 190.5. 598.

— Brak- en zoetwaterafzettingen van de Silatrivier. 700.

MATERIE (Een omstandigheid, welke in acht genomen moet worden bij de toepassing

der toestandsvergelijking voor groote dichtheid der). 623.

Mechanica. Mededeeling van den Heer D. J. Korteweg: ,,Huygens' sympathische

uurwerken en verwante verschijnselen, in verband met de principale en de samen-

gestelde slingeringen die zich voordoen wanneer aan een mechanisme met een

enkelen vrijheidsgraad twee slingers bevestigd worden." -113.

meerten (h. van) te Ikiitenzorg (Verslag over een schrijven van den Heer). 7.

MEETKUNDIGE waarschijnlijkheid (Een vraagstuk van). 325.
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MENGBAARHEID (Over eeu nieuw geval van vormanalogie en) bij plaatsingsisomere

benzolderivaten, en over de kristalvormen der zes isomere nitrodibroorabenzolen. 830.

MENGSEL (De eigenschappen der doorsneden van het saturatievlak van een binair) aan

den kant der componenten. 240.

— van normale couiponenten (De moleculaire verhooging der laagste kritische

temperatuur van een binair). 108.

MENGSELS (Over de mogelijkheid de eigenschappen van) uit die der componenten te

voorspellen. 686.

— van normale stoflen (Over het verloop der plooipuntslijnen bij). 2<ie mededeeling. 14.

— (Over het verloop der spinodale en plooipuntslijnen bij binaire). 3<:lc mede-

deeling. 582.

MENSCH (Over de ontwikkeling van het cerebelluni bij den). 2 Je mededeeling. 134.

— (De afscheiding van kreatinine bij den). 215.

METAALDKAAD (Over de beweging van een) door een stuk ijs. 629.

METAAL-IONEN-OPLOSBAARHEID (Over de invoering van het begrip) bij het elektromo-

torisch evenwicht. 859.

METAALLEGEERiNGEN (Liquatie in binaire). 59. Verslag hierover. 67.

METADi BROOM BENZOL (Over de nitratie van ortho- en). 627-

Meteorologie. Mededeeling van den Heer C. Eastox : „Schommelingen der zons-

werkzaamheid en van het klimaat." 2'le mededeeling. 59. 68.

— Mededeeling van den Heer J. P. van der Stok: „Over frequentie-krommen

van meteorologische grootheden". 270.

— Mededeeling van den Heer J. P. van der Stok: „Over frequentie-krommen

in meteorologie". 873.

— Mededeeling van den Heer J. P. van dek Stok : „Over frequentie-krommen

van barometerstanden". 548.

methaan (Over bacteriën, welke) als koolstofvoedsel en energiebron gebruiken. 2Sü.

methode (Over coloriraetrie en over eene colorimetrische) om de dissociatie-constante

van zuren te bepalen. '.)7.

— (Ken) ter bepaling der osmotische dnikkiiig van zeer geringe hoeveelheden

vloeistof. 401.

METHODEN en luilpiuiddeleu in gebruik i)ij het Cryogcen Laboratorium. VII. Een

gewijzigde cryostaat. 57. VIII. Cryostaat met vloeibare zuurstof voor temperaturen

beneden — 210°. 151. IX. Het zuiveren van gassen door afkoeling gepaard met

saniendrukking, in 't bijzonder van zuivere waterstof. 157.

METINGEN vau het Tliorason-ell'ect in kwikzilver. 210.

Mikrobiologie. Mededeeling van den Heer N. L. Söhngen : „Over bacteriën, welke

methaan als koolstofvoedsel en energiebron gebruiken". 2Sit.

MiNisTEii van Hinnenlandsche Zaken. Verzoek om bericht of er Nederlamische geleerden

zijn bereid te worden afgevaardigd naar het Congres voor ile studie der radiologie

en iunisatie in September 1905 te Luik te houden. 2.

— Bericiit van de bekrachtiging der benoeming vau de Heeren P. van Homuuroh

en C. E. A. VVichmann tof gewoon lid. 2.
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MINISTER van Biniienliindsclie Zaken. Verzoek om berii'iit oiufreiit een subsidiciuinvraag

der Natunrliistorische Vereeniging ten behoeve van de uitgave van een Neder-

landsch Woordenboek der Plantennamen. 62.

— Verzoek om bericht omtrent een subsidieaanvraag van Dr. M. C. Df.khüyzen

voor een door hem in te stellen onderzoek van de Zuiderzee. 62. Verslag hier-

over. 66.

•- Bericht dat er geen bezwaar bestaat dat de Heer A.- Poi.lk in plaats van den

Heer J. W. C. Goedhart wordt afgevaardigd naar het Laboratorium te Buiten-

zorg. 202.

— Bericht dat Dr. C. H. Wind benoemd is tot gedelegeerde der Regeering bij

het 1ste Congres voor de studie der radiologie en ionisatie te Luik. 202.

— Verzoek om bericht of er Nederlandsche geleerden zijn bereid zich te laten

afvaardigen naar het 6de Congres voor toegepaste scheikunde te Kome te

houden. 202.

— Verzoek om opgaaf van ds kosten welke gemoeid zullen zijn aan de oprichtin"

van een instelling voor onderzoek der hersenen. 436. Verslag hierover. 698.

Verzoek om nadere specificatie. 736.

— Verzoek om bericht of er Nederlandsche geleerden zijn bereid te worden afge-

vaardigd naar het lO'le internationale geologisch Congres in September 19Ü6 te

Mexico te houden. 430, 59S.

— Bericht dat de Heer S, Hoogewerff benoemd is tot gedelegeerde der Regeerin»-

bij het in April 1906 te Rome te houden scheikundig congres. 598.

— Toezending van stukken betrekking hebbende op de voorgenomen oprichting

eener internationale vereeniging voor poolonderzoek. 697.

— Verzoek om bericht of er geleerden zijn bereid te worden afgevaardigd naar

het 13de Internationale Congres voor voorhistorische Anthropologie en Archaeolo"-ie

in April 1906 te Monaco te houden. 698.

— Bericht dat de Heer S. IIoogewerff verhinderd is de Regeering te vertegen-

woordigen op het scheikundig congres te Rome. 736.

— Verzoek om bericht of er geleerden zijn bereid de Regeering te vertegenwoor-

digen bij de huldiging van Prof. Güido Baccelli op 8 April 1906. 736.

— Bericht dat de benoeming van de Meeren H. G. van de Sande Bakhuyzen tot

Voorzitter, D. 3. Kohteweg tot Onder-Voorzitter en J. D. van der Waals tot

Secretaris der Natuurkundige Afdeeiing door H. M. de Koningin zijn bckracii-

tigd. 806.

— Bericht dat de benoeming van den Heer S. Hoogkwerff tot gedelegeerde der

Nederlandsche Regeering bij het te Rome te houden scheikundig congres op

zijn verzoek is ingetrokken en in zijue plaats benoemd is de Heer H. P. Wijsman,

hoogleeraar te Leiden. 806.

MINISTER van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Bericht dat op de betaling van het

subsidie voor de Geologische Commissie over 1906 orde is gesteld. 736.

— Verzoek om meer in bijzonderheden te worden ingelicht, welke uitgaven de

Geologische Commissie zich voorstelt in het vervolg te Iiestrijden uit de door

haar te ontvangen rijksbijdrage. 806.
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MOL (d.). Esteranhydriden van tweebasische zuren. 283.

M o L L (j. V,'.). Verslag over een verzoek van den Minister van Binuenlandsche Zaken

om bericht over een subsidieaanvraag van Dr. M. (I. Dekhuïzen voor een door

hem in te stellen onderzoek van de Zuiderzee. 66.

— Aanbieding eener mededepling van den Heer VV. Burck: „Over planten, die

in de vrije natuur het karakter dragen van tusschenrassen in den zin van de

mutatietheorie". 769.

HOLL VAN CHABANTE (j.). De salicylzuurvorming uit natrium-phenolaat. 845.

MONOTREMEN (üver het sympathisch zenuwstelsel der). 14-L.

MOZAÏEK-ZIEKTE der Tabaksplant (Onderzoekingen en beschouwingen over de). 59.

M ü s K E N s (l. j. j.). Anatomisch onderzoek omtrent kleinhersen-verbindingen. 2de

mededeeliug. 575.

MUTATIETHEORIE (Over planten, die in de vrije natuur het karakter dragen van tusschen-

rassen in den zin van de). 769.

MYRCEEN (Over ocimeen en), eene bijdrage tot de kennis van de aliphatische terpenen. 652.

NATRIUM-PHENOLAAT (De salicylzuurvormiug uit). 845.

NATUURHISTORISCHE VEREENIGING (Verzoek om bericht van den Minister van binneu-

landsche Zaken over een subsidieaanvraag van de) ten behoeve van de uitgave

van een Nederlandsch woordenboek der Plantennamen. 62.

Natanrkande. Verslag van de Heeren P. Zeeman en H. Kamerlinöh Onnes over een

schrijven van den Heer H. van Meerten te Buitenzorg. 7.

— Mededeeling van den Heer J. J. van LiAR: „Eenige opmerkingen naar aan-

leiding der laatste verhandelingen van Dr. Ph. Kohnstamm". 30.

— Mededeeling van den Heer H. Kamerlikgh Onnes: ,,Verbetering aan den verkorten

open kwikmanometer met drukoverbrenging door samengeperst gas". 54.

— Methoden en hulpmiddelen in gebruik bij het Cryogeen Laboratorium. Vil.

Een gewijzigde Cryostaat. 57. VIII. Cryostaat met vloeibare zuurstof voor tempe-

raturen beneden — 210°. 154 IX. Het zuiveren van gassen door afkoeling ge-

paard met samendrukking, in 't bijzonder van zuivere waterstof. 157.

— Mededeeling van don Heer J. D. van der Waals : „De gedaante der door-

sneden van het saturatievlak, loodrecht op de .j--as, ingeval er tusschen twee

temperaturen driepiiasendruk bestaat." 176.

— Mededeeling van den Heer J. D. van der Waals; „De 7',('')-evenwicliten van

vaste en fluïde phasen bij veranderlijke waarden van den druk". 185.

— Mededeeling van den Heer A. Smits : ,,Over de verborgen evenwichten in de

/;-a;-doorsneden vnn een binair stelsel tengevolge van het optreden van vaste

stollen". 187.

— Mededeeling van den Heer A. Smits: „Bijdrage tot de kennis der ;)-.r en p'i-

lijnen voor het geval twee stollen een verbinding aangaan, welke in de vloeistof

en gasphase is gedissocieerd". I9Ü.

— Mededeeling van den Heer C. Sciioutk : „Metingen van liet Tliomson-cllcct in

kwikzilver". 210.

— Mededeeling van den Heer J. I). van der Waals : „Eigenschappen der kritische

lijn (plooipuntslijn) aan de zijde der componenten". 280.
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Natuurkunde. Mededeeling van den Heer J. D. van dek Waals: „De eii;eusdiai)]ieu der

doorsneden van het saturntievlak van een binair mengsel aan den kant der com-

ponenten". 240.

— Mededeeling van den Heer .1. D. van der Waals: „De exacte getallenwanrden

voor de eigenschappen der plooipuntslijn aan de zijde der componenten". 2-19.

— Mededeeling van den Heer R Sissingh : „Over de theorie der terugkaatsing

van het licht door niet volkomen doorschijnende lichamen". 33.5.

— Mededeeling van den Heer II. A. Lorentz : ,,üver de warmtestraling in een

stelsel lichamen van overal gelijke temperatuur". 1. 345. II. 408.

— Mededeeling van den Heer 1\. SissiNGU : „Afleiding van de grondvergelijkiiigen

der metallieke terugkaatsing uit Cauchy's theorie". .5f)().

— Mededeeling van den Heer .1. D. van der Waals .Tu.:
,
.Opmerkingen naar

aanleiding van de Dynamica van het Electron." 509.

— Over de absorptie- en emissiebanden van gasvormige lichamen. 1. .518. 11. 577.

— Mededeeling van den Heer O. I'ostma : '/Iets over de grootheid H in Boltzmann's

"Vorlesungen iiber Gastheorie." 594. 602.

— Mededeeling van den Heer W. H. JüLlus: „Een nieuwe methode ter bepaling van

het verloo]) der stralingssterkle op de zonneschijf van het midden naar den rand." 611.

— Mededeeling van den Heer J. D. van der Waals; „Een omstandigheid, welke

in acht genomen moet worden bij de toepassing der toestandsvergelijking voor

groote dichtheid der materie." 623.

— Mededeeling van den Heer L. S. Ohnstein : //Over de beweging van een

metaaldraad door een stuk ijs." 629.

— Mededeeling van den Heer H. B. A. Bockwinkel: «Over de voortplanting

van licht in een twee-assig kristal rondom een middelpunt van trilling." 636.

— Mededeeling van den Heer J. E. Verschaffelt : "Bijdragen tot de kennis van

het J/-vlak van van der Waals. X. Over de mogelijkheid de eigenschappen van

mengsels iiit die der componenten te voorspellen." 686.

— Mededeeling van den Hee'r J. E. Verschaffelt: „Appendix bij de niededee-

lingen Verslag 28 Juni en 27 Sept. 1902 en 31 üct. 1903." 695.

— Mededeeling van den Heer F. M. Jaeger: «Een eenvoudige, geometrische

afleiding der betrekkingen, welke tusschen de waargenomen en gezochte groot-

heden bestaan, die bij de W. Voicr'sche methode ter bepaling van 't warmte-

geleidingsvermogen van kristallen, ter sprake komen." 799.

— Aanbieding eener verhandeling van den Heer J. W. Giltaï : „Experimental-

Untersunhung über die Möglichkeit einer l)oppeltele])lionie mittels unterbrocuener

Kliinge." 804. Verslag hierover. 808.

— Rapport van den Heer W. H. Jülius omtrent de 2tlc bijeenkomst van de

„Internationale Unie voor samenwerking in onderzoekingen betreffende de zon,

gehouden 27—29 September 1905 te Oxford." 823.

— Mededeeling van den Heer P. Zeeman: «Magnetische splitsing der s- ectraal-

lijnen en veldsterkte." 1ste gedeelte. 83S.

— Mededeeling van den Heer A. Smits: '/Over ilen loop der y',2'-lijncn voor vast-

fluïde bij standvastige samenstelling." 866.
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NEVELVLEKKEN (lets over de parallax van). 726.

NITBATIE van symmetrisch nitrometaxylol. 33.

— (Over de) van ortho- en metadibroombenzol. 627.

NlTRODiBROOMBENZOLEN (Over een nieuw geval van vormanalogie en meiigbaarheid

bij plaatsingsisomere benzolderivaten, en over de kristalvormen der zes isomere). 830.

NITROMETAXYLOL (Nitratie van symmetrisch). 33.

NiTROVERBiNDiNGEN (Over het invoeren van halogeenatomen in de benzolkern bij de

reductie van aromatische). 624.

NORMALE STOFFEN (Over het verloop der plooipuntslijneii bij mengsels van). 2de mede-

deeling. 14.

N IJ L A N D (a. a.). De prisma-camera. 467.

OCIMEEN en myrceeu (Over), eeue bijdrage tot de kennis van de aliphatische ter-

penen. 652.

OLIE J r. (j.) en H. W. Bakhuis Eoozeboom. De oplosbaarheden der isomere

chroomchloriden. 10.

ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN (Over het) voor tooninteusiteiten, volgens proefnemingen

van den Heer A. Deenik. 396.

ONNES (h. kamerling h). Zie Kamerlingu Onnes (H.l.

ONTLEDINGSPRODüCTEN (Over het verloop van sraeltlijnen bij verbindingen, welke in de

vloeibare phase gedeeltelijk gedissocieerd zijn, bij willekeurige verhouding der). 711.

OPLOSBAARHEDEN (De) der isomere chroomchloriden. 10.

OPLOSSINGEN (De kookpunten van verzadigde) in binaire stelsels waarin eene verbin-

ding voorkomt. 501.

— (Iets over den osmotisohen druk van) van niet-elektrolyten, in verband met de

afwijkingen van de wetten der ideale gassen. 849.

OPPERVLAK (Over het aantal gemeenschappelijke raaklijnen van een kromme en eenl. 166.

(Over een gewrongen) van den zesden graad en het nulde geslacht in de ruimte

Ü4 van vier afmetingen. 485.

— (Over een groep van stralencomplexen, waarvan het singuliere) nit een regel-

vlak en een aantal platte vlakken bestaat. 666.

OPPERVLAKKEN (Over den rang der snijkromme van twee algebraïsche). 38.

— (Over bundels van algebraïsche). 50.

— (Over een bijzondere reeks van kwadratische) met acht genieensfhappelijke punten

en acht gemeenschappelijke raakvlakken. 700. 737.

ORNSTEIN (L. 8.). Over de beweging van een metaaldraad door een stuk ijs. 629.

ORTHO- en metadibroombenzol (Over de nitratie van). 627.

OSMOTISCHEN URüK (Eenige opmerkingen naar aanleiding der laatste verhandelingen

van Dr. Ph. Kounstamm over den). 30.

(Iets over den) van oplossingen van niet-elektrolyten, in verband niet de afwij-

kingen van de wetten der ideale gassen. 849.

osmotische DRUKKING (Ken methode ter bepaling der) van zeer geringe iiDCvccllieden

vloeistof. 401.

OUDEMANS (J. a. C). Toevoegsel tot: I5criclit (iintrcnt de bepaling der lengte

van St. Denis (Ue de la lluunionj uitgevoerd in ls74. 79.
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PARALtAX van nevelvlekken" ([ets over de). 726.

PASADENA, Cal. (Verzoek van de Nhtional Academy of Sciences (Observatory Oflice)

te) om een lid iian te wijzen voor het Internationale Committee voor Solar

Research. 2.

PEKELHARING (c. A.). De afscheiding van kreatinine bij den luensch. 215.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. van Itallie : ,,Over bloed-

katalasen". 540.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. van Itallie : „De ditl'eren-

tieering van eiwithoudende lichaamsvochten". .545.

— Aanbieding eener verhandeling van den Heer J. H. F. Kohlbrugge : „Die

Gehirnfiirchen der Javanen". 734.

PHASE (Over het verloop van sraelt'ijnen bij verbindingen, welke in de vloeibare)

gedeeltelijk gedissocieerd zijn, bij willekeurige verhouding der outledingspro-

ducten. 711.

PHASKN (De 7',(,r)-even\vichten van vaste en fluïde) bij veranderlijke waarden van den

druk. 185.

PHENïlcarbaminezüür (Over enkele derivaten van het). 124.

pniLiUELPHiA (Uitnoodiging van de American philosophical Society te) tot bijwoning

van de feesten ter herdenking van den 200sten geboortedag van benjamin

FRANKLIN. 598.

Physiologie. Mededeeling van den Heer H. Zwaardemaker: „Ovf;r den geluidsdruk

in het Cortisch orgaan." 43.

— Mededeeling van den Heer C. A. Pekelh».ring: .,De afscheiding van kreatinine

bij den mensch." 215.

— Mededeeling van den Heer D. J. Hulshoff Pol: „De centra van Bolk in de

kleine hersenen van zoogdieren.'" 399.

— Mededeeling van den Heer G. van Rijnberk : „De huidteekeningen der gewer-

velde dieren in verband met de segmeiitaalleer.'' 308.

. — Mededeeling van den Hesr H. Zwaardemaker: „Over het onderscheidingsver-

mogen voor toonintensiteilen" volgens proefnemingen van den Heer .\. Deenik. 396.

— Mededeeling van den Heer H. J. H.^mburger: „Een methode ter bepaling der

osmotische drukking van zeer geringe hoeveelheden vloeistof." 401.

— Mededeeling van den Heer L. van Itallie: „Over bloedkatalaseu." 540.

— Mededeeling van den Heer L. van Itallie : ,,De difierentieering van eiwithou-

dende lichaamsvochten." 545.

— Mededeeling van den Heer H. Zwaardf.maker: „De sterkte van zoo i-.vvak

mogelijke reflexprikkels." 7ü3.

— Mededeeling van de Heeren H. J. Hamburger en Svante Arriienius: „Over

den aard der praecipitine-reactie." 810.

PLACE (t.). Verslag over een verzoek van den Minister van Binnenlnndsche Zaken

om bericht over een subsidieaanvraag van Dr. M. C. Dekhuyzen voor een door

hem in te stellen onderzoek van de Zuiderzee. 66.

plant (Thalictrum a4uilegifoliura, een cyaanwaterstof-leverende). 2Só.
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PLAXTEN i^Over), die iu de vrije natuur liet kiirakter drasjen van tu&schenrassen in

den ziu van de mutatietlieorie. 769.

PLAKTENXAMEN (Verzoek van den Minister van Binnenlandsche Zaken om bericht

omtrent een subsidieaanvraag der Natuurbistorische Vereeniging ten behoeve van

de uitgave van een Nederlandsch Woordenboek der). 62.

Plantkunde. Aanbieding eener verhandeling van den Heer F. W. T. Hünger, : „Onder-

zoekingen en beschouwingen over de mozaïek-ziekte der Tabaksplant." 59.

— Aanbieding eener dissertatie van den Heer A. Pulle : „An enuineration of the

vascular planls from Surinam, together with their distribution and synonymy". 623.

— Mededeeliug van de Heeren F. A. F. C. Went en A. H. Blaauw: „Over apo-

gamie bij Dasyliriou acrotrichum Zucc." 703.

— Mededeeling van den Heer VV. Bürck: „Over planten, die in de vrije natuur

het karakter dragen van tusschenrassen in den ziu van de mutatietbeorie." 769.

PL10CEEN en meer dan één ijstijdvak in Nederland. 534-.

PLOOiPUNTSKROMME (Over de verschijnselen die optreden, wanneer de) de driephasen-

lijn van een dissocieerende binaire verbinding ontmoet. 568.

PLOOJPUNTSLIJN (Eigenschappen der kritische lijn) aan de zijde der componenten. 230.

— (De exacte getalleuwaarden vunr de eigenschappen der) aan de zijde der com-

ponenten. 249.

PLOOlPüNTSLiJNEN (Over het verloop der) bij mengsels van normale stoften. 2de mede-

deeliug. 14-.

— (Over het verloop der spinodale en) bij binaire mengsels van normale stoü'en.

3de mededeeling. 582.

PLtCKERSCHE equivalenten (De) van een cyclisch punt eener ruimtekromme. 482,

POL (U. J. HULSHOF f). Zie HULSHOFF PoL (ü. J.).

POL>AsmiiE (Over) bij Scalpelium Stearnsi. 669.

pooLüSDEKZOEK (Circuhüre over een systematisch) door H. Arctowski. 536.

(Toezending van stukkeu door den Minister van Binnenlandsche Zaken over de

voorgenomen oprichting eener internationale vereeniging voor). 697.

posTMA (o.), iets over de grootheid H in Boltzmann's „Vorlesungeri iiber fJas-

theorie." 594. 602.

PRAECIPrriNF.-REACTlE (Over den aard der). 810.

PRIMATEN (De betrekking tusschen de tandformulen der platyrrhiue en katarrhiuc). 751.

pitiMORUiALCRANiüM (Das) vou Tarsius spectrum. 104.

PRISMA-CAMERA (De). 467.

PRCIECTIE (Centrale) in de ruimte van Lou\isciiei-skv (Isto mededeeling). 2Cil.

PULL E (a.). Bericht van den Minister van Binnenlandsche Zaken dat er geen

bezwaar bestaat dat de Heer (— ) in plaats van den Heer J. \V. C. GoRTifART wordt

afgevaardigd voor rekening van het Buitenzorg-fouds. 202.

— Aanbieding der dissertatie : ,,.\n eniimeration of the vascular ])lants l'rom

Surinam, together with their distribution and synonymy". 623.

KAAKLIJNEN (Over het aantal gemeenschappelijke) van een kromme en een oi)pervlak. 161").

HEKKs (Over een bijzondere) van kwadratische oppervlakken met acht gemeenschap-

pelijke piiiilen en aclit gemeenschappelijke raakvlakken. 700. 737.
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REFLEXPRIKKELS (De sterkte van zoo zwak moijelijke). 703.

ROMBURGU (P. VAN). Bekrachtiging zijner benoeming tot gewoon lid. 2.

— Over de inwerking van ammoniak en aminen op ally'formiaat. 117.

— Over het voorkomen van lupeol in gelah pertja-soorten. 120.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer A. J. ültek : „Over de inwerking

van blanwzunr op ketonen". 121.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer F. M. Jaeger :
„Over enkele

derivaten van het PheDylcarbarainezuur". 124.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer L. van Itallie :
„Thalictrnm

aquilegifoliiim, een cyaanwaterstof-leverende plant". 285.

Over de inwerking van ammoniak en aminen op mierenznre esters van glycolen

en glycerine. 287.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer C. J. Enkl\ar : „Over ocimeen

en myrceen, eene bijdrage tot de kennis van de aliphatische terpenen". 652.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer C. J. Enklaar : „Over eenige

aliphatische terpeenalcoholen". 661.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer F. M. Jaeger: „Over de kristal-

vormen van de in de TV^flo-groep gesubstitueerde 2.4-Dinitro-aniline-derivaten". 827.

— en N. H. Cohen. Over bet voorkomen van (3-amyrineacetaat in eenige gutta-

percha-soorten. 495.

— en W. VAN DoRSSEN. 0?er de reductie van acroleïne en over eenige derivaten

van s. divinylglycol (3.4 dihydroxy 1.5 hexadiëen). 498.

— Over de eenvoudigste koolwaterstof met twee geconjugeerde systemen van

dubbele bindingen, het 1.3.5 hexatriëen. 536.

R O o z E B o o M (H. w. BAKHUIS). Zie Bakhuis Eoozeboom (H. W.).

ROSENBERG (e.). Verslag over een vraag van den Minister van Binnenlandsche

Zaken om opgave van kosten verbonden aan de oprichting van een instituut

voor hersenonderzoek. 698.

RUIMTE van LOBATSCUEFSKY (Centrale projectie in de). 1ste mededeeling. 264.

RUIMTE R4 van vier afmetingen (Over een gewrongen oppervlak van den zesden graad

en het nulde geslacht in de). 485.

RUIMTEKROMME (De Plückersche equivalenten van een cyclisch punt eener). 482.

RIJN BERK (g. van). De huidteekeniiigen der gewervelde dieren in verband met

de segraentaalleer. 3ÖS.

SALICYLZUURVORMING (De) uit natriumjdiennlaat. 845.

s A N D E B A K H u Y z E N (h. G. V A N ü E). Aanbieding eener mededeeling van den

Heer J. Weeder: „Nauwkeurige benaderingsformules voor de verhoudingen der

driehoeken bij de berekening eener elliptische baan uit 3 waarnemingen". II. 160.

— Voorloopig verslag van de Eclips Commissie over „de totale zonsverduistering

van 30 Augustus 1905". 463.

— Aanbieding eener mededeeling van den Heer H. J. Zwiers: „Onderzoekingen

over de baan van de periodische komeet Holmes en over de storingen in haar

elliptische beweging". 674.

Bekrachtiging zijner benoeming tot Voorzitter. 806.
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SAIURATIEVLAK (De geclaaiitc der doorsneden vau het), loodrecht op de .r-as, ingeval

er tusschen twee temperaturen driephasendruk bestaat. 176.

— (De eigenschappen der doorsneden van het) van een Ijinair mengsel aan den

kant der componenten. 240.

SCALPELLÜM STEARNSI (Over polyandrie bij). 669.

Scheikunde. Mededeeling van de Heeren H. W. Bakhuis Koozeuoom eu J. OlieJk.:

„Over de oplosbaarheden der isomere- chroomchloriden." 10.

— Mededeeling van den Heer J. J. van Laar : „Over het verloop der plooipunts-

lijnen bij mengsels van normale stoften." 2clc mededeeling. 14.

— Mededeeling van den Heer J. J. Blanksma: „Ts^itratie van symmetrisch nitro-

metaxylol " 33.

— Aanbieding eener verhandeling van den Heer C. Hoitsema : „Liqnatie in binaire

raetaallegeeringen." 59. Verslag hierover. 67.

— Mededeeling van de Heeren F. M. Jaeger en J. J. Blanksma: „Over de zes

isomere tribroomxylolen." 95.

— Mededeeling van den Heer F. H. Evdman Jh.: „Over colorimetrie en overeen

coloriraetrisclie methode om de dissociatie-constante van zuren te bepalen." 97.

— Mededeeling van den Heer J. J. van Laar: „De moleculaire verhooging der

laagste kritische temperatuur van een binair mengsel van normale componenten." 108.

— Mededeeling van den Heer P. vak Eomburgh: „Over de inwerking van ammo-

niak en aminen op allylt'ormiaat." I. 117.

— Mededeeling van den Heer P. van Komburgh : „Over bet voorkomen van lupeol
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